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 : اعتقد العلماء أنه يمكن تحويل المواد الرخيصة )مثل الحديد أو النحاس( إلى  مواد نفيسة  ؟   للــع 

 الماء و الهواء و التراب و النار  ع مكونات هىب: ألن أرسطو تبنى فكرة أن جميع المواد تتكون من أر اإلجابة

 و بتغير هذه النسب يمكن تحويل المواد الرخيصة الى مواد نفيسة .            

 وهو ما أدى إلى حدوث شلل فى علم الكيمياء ألكثر من ألف عام .           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طس "     ي" ديموقر              

 الذرة غير قابلة للتجزئة أو التقسيم.  
 

 "       أرسطو"                   
 رفض فكرة الذرة و تبنى فكرة أن  :             

 الماء و الهواء و التراب و النار  "  "  كل المواد تتكون من أربع مكونات هى

 

 "      روبرت بويل "               
 أول تعريف للعنصر.  رفض مفهوم أرسطو و اعطى         

 مادة نقية بسيطة ال يمكن تحليلها إلى ما هو أبسط  :العنصر هو 

 الكيميائية المعروفة .  منها بالطرق                

   "      دالتـــــون "               

 وضع أول نظرية  عن تركيب  المادة   

 فالسفة اإلغريق     
 

 من تطور مفهوم بنية الذرة الدرس
 األول إلى ما قبل طيف اإلنبعاث للذرات 

 رأى العلماء في تركيب المادة



 
 

5 
 

 

 

 

 العنصر يتكون من دقائق صغيرة جدا تسمى الذرات . .1

 الذرات مصمتة متناهية فى الصغر غير قابلة للتجزئة ) التقسيم (  . .2

 ذرات العنصر الواحد متشابهة فى الكتلة و تختلف الذرات من عنصر إلى آخر.  .3

 ددية بسيطة  .المركب يتكون من اتحاد ذرات العناصر المختلفة  بنسب ع .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 1897)عام  -ألشعة المهبط )اإللكترونات(:اكتشاف طومسون 

 جميع الغازات فى الظروف العادية عازلة للكهرباء. -1

 نفرغ االنبوبة من الغاز بحيث يصــبض ضــغط الغــاز مــنخفض جــدا  فــ ن -2

 الغاز يصبض موصاًل للكهرباء إذا تعرض لفرق جهد مناسب.

 أالف فولت . 10نزيد فرق الجهد الى  -3

 

 

 :  المالحظة  

انطالق سيل من األشعة غير المرئية من المهبط تحدث وميضًا لجدار إنبوبــة التفريــي ســميت هــذه األشــعة 

 بأشعة المهبط .
 

 : االستنتاج 

 موصال للكهرباء  البد من تقليل ضغط الغاز و زيادة فرق الجهد الواقع عليه ليصبض
 

    أشعة المهبط   :

 سيل من األشعة غير المرئية تنتج من المهبط وتسبب وميضًا على الجدار الداخلى إنبوبة التفريي   . 

 

 جهد كهربي عال

 كاثود أنود

 أنبوبة التفريغ

 "      طومسون "                   

 شعة المهبط   آ أبو اإللكترون و مكتشف 

 ا ـــالذرة عبارة عن كرة متجانسة من الكهرباء الموجبة مطمور بداخله

 ربياً. ـــل الذرة متعادلة كهــــالبة يكفى لجعـعدد من اإللكترونات الس

 

 -فروض النظرية الذرية لدالتون:  
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 تتكون من دقائق مادية صغيرة سالبة الشحنة سميت بعد ذلك بااللكترونات  .  -1

 تسير فى خطوط مستقيمة. -2

     لها تأثير حرارى. -3

 تتأثر بكل من المجالين الكهربى والمغناطيسى. -4

 ال تختلف فى سلوكها أو طبيعتها باختالف مادة المهبط أو نوع الغاز مما يثبت  انها  تدخل  فى جميع المواد  .  -5
 

 سلوكها أو طبيعتها باختالف مادة المهبط أو نوع الغاز  ؟؟.   ال تختلف أشعة المهبط فىلل :  ـــع

 : ألنها تدخل فى تركيب جميع المواد .  اإلجابة

   الذرة متعادلة كهربيا ؟؟  . لل :ـــع

 ألن عدد اإللكترونات السالبة يساوى عدد البروتونات الموجبة  . :  اإلجابة
 

 

 

 

 

 

سمض لجسيمات ألفا أن تصطدم باللوح المعدنى المبطن بطبقة   (1)

 كبريتيد الخارصين.

تم تحديد مكان وعدد جســيمات ألفــا المصــطدمة بــاللوح مــن  (2)

 الومضات التى تظهر عليه .

تــم وضــع صــفيحة رقيقــة جــدًا مــن الــذهب لتعتــرض مســار  (3)

 جسيمات ألفا قبل اصطدامها باللوح .
 

 االستنتاج  المشاهدة 

معظم اشعة الفا نفذت كما هى و لذلك ظهر   (1)

نفس الموضع االول قبل وضع صفيحة   أثرها فى

 الذهب  .

معظم الذرة فــراغ و ليســت مصــمتة كمــا قــال  (1)

 دالتون وطومسون  .

ارتدت نسبة قليلة جدا من جسيمات ألفا عكس   (2)

مسارها ولذلك ظهرت بعض الومضات على  

 الجانب اآلخر من اللوح.

يوجد بالذرة جزء كثافتــه كبيــرة ويشــغل حيــز  (2)

 صغير جدًا اطلق علية اسم نواة الذرة  .

شحنة النواة موجبة مثل شحنة جسيمات ألفا لــذا  (3) ظهرت بعض ومضات على جانبى الموضع األول (  3)

 تنافرت معها  .

 

رقيقة من 

 الذهب

 احنرفت

ارتد

 ت

 دقائق ألفا
 نفذت

 خواص آشعة المهبط

 تجربة رذرفورد 
 أجراها العالمان  ) جيجر و ماريسدن ( بناء على اقتراح رذرفورد 
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 تنحرف اشعة ألفا عند تعرضها للمجال الكهربى او المغناطيسى عكس اتجاه انحراف اشعة المهبط ؟؟:   للـــع

 ألن أشعة الفا موجبة و اشعة المهبط سالبة  :  اإلجابة
 

 :  يبطن اللوح المعدنى فى تجربة رذرفورد بمادة كبريتيد الخارصين  ؟؟  للـــع

 ألنها تعطى وميض عند مكان اصطدام جسيمات الفا  فنحدد مكان و عدد جسيمات الفا. :  اإلجابة

 

 .وضع أول نظرية عن  تركيب الذرة على أساس تجريبى :نظرية رذرفورد    
 
 

 متناهية الصغر  و معقدة التركيب ) علل (  ألنها تشبه المجموعة الشمسية  فهى    :  الذرة  

 تتكون من نواة مركزية )مثل الشمس( تدور حولها اإللكترونات )مثل الكواكب(.             
 

 أصغر كثيرًا من الذرة و  توجد مسافات شاسعة بين النواة وبين المدارات اإللكترونية     :  النواة 

 و تتركز  فيها معظم كتلة الذرة و شحنتها موجبة   .                 

 

 -:اإللكترونات 

 كتلتها ضئيلة جدا اذا قورنت بكتلة النواة .  •

 الشحنة السالبة لجميع االلكترونات تساوى الشحنة الموجبة  على النواه .  •

فى   • متساويتين  بقوتين  متأثرة  خاصة  مدارات  فى  كبيرة  بسرعة  النواة  حول  اإللكترونات  تدور 

 -المقدار ومتضادتين فى اإلتجاه هما:

 قوة الجذب المتبادلة بين النواة الموجبة و االلكترونات السالبة   . ❖

 قوة طرد مركزية  تنشأ من دوران اإللكترون حول النواة   .  ❖
 

 :     عيوب نظرية رذرفورد  

 لم توضض النظام الذى تدور فيه االلكترونات حول النواة  .              

 

 النواة  موجبة الشحنة   ؟؟.  :للـــع 

 : ألنها تحتوى على بروتونات موجبة و نيترونات  متعادلة . اإلجابة
 

 : الذرة ليست مصمتة ؟؟.   للـــع

 لوجود مسافات واسعة بين النواة و المدرات االلكترونية  . :  اإلجابة
 

 : كتلة الذرة مركزة فى النواة   ؟؟.  للـــع

 ألن كتلة اإللكترونات ضئيلة جدا  اذا ما قورنت بكتلة النواة . :  اإلجابة
 

 ال تسقط االلكترونات على النواة رغم قوى الجذب المتبادلة بينهما  ؟؟.  : للـــع

: ألن قوى الجذب تتعادل مع قوى اخرى مساوية لها فى المقدار و مضادة لها فى االتجاه و هى قوى    اإلجابة

 الطرد المركزى  . 
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 علل لما يأتى : السؤال االول :  

 اعتقد العلماء قديما انه يمكن تحويل المواد الرخيصة الى مواد نفيسة  . (1

 دة المهبط او نوع الغاز .اشعة المبط ال تختلف فى سلوكها او طبيعتها ب ختالف ما (2

 . الذرة متعادلة كهربيا  (3

 الذرة ليست مصمته .  (4

 فى تجربة الحصول على اشعة المهبط يجب تقليل ضغط الغاز و زيادة فرق الجهد الواقع عليه    (5

 سميت اشعة المهبط بهذا اإلسم  .                           (6

 كتلة الذرة مركزة فى النواة  (7

 التركيب  .           الذرة معقدة  (8

 النواة موجبة الشحنة .          (9

 ال تسقط اإللكترونات فى  النواة  .  (10

 تنحرف أشعة المهبط عند تعرضها للمجال الكهربى او المغناطيسى عكس اتجاه اشعة الفا    .  (11
 

 ذة مختصرة عن :اكتب نب :  السؤال الثانى  

 فروض نظرية رذرفورد .   .3                     .. خواص اشعة المهبط 2فروض نظرية دالتون .               .1

 

 و ضض بنشاط عملى كل  من ::   السؤال الثالث  

 اكتشاف طومسون ألشعة المهبط     .1

 تجربة رذرفورد الشهيرة    .2
 

 اكتب دور العلماء األتى اسماؤهم فى علم الكيمياء ::   السؤال الرابع  

 (  رذرفورد –طومسون   -بويل   -   دالتون  -ديموقراطيس    -ارسطو    )

 وضض بالرسم كل من :  : السؤال الخامس  

 مالحظات و استنتاجات تجربة رذرفورد .  .1

 الجهاز المستخدم فى الحصول على اشعة المهبط   . .2

 من : ما المقصود بكل   : السؤال السادس  

 الطيف الخطى .  .3                          اشعة المهبط   .         .2                   العنصر .               .1

 :اختر اإلجابة الصحيحة     : السؤال السابع  

 اول من وضع تعريف العنصر .................  .1

 طومسون   -د                                بويل  -ج                     رذرفورد    -ب                     دالتون   -أ      

 على الدرس األول           اسئلة 
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 ما يثبت ان اشعة المهبط تدخل فى تركيب جميع المواد انها ..............             .2

    -ذات تاثير حرارى  -أ

 تسير فى خطوط مستقيمة -ب

 تتكون من دقائق مادية صغيرة .   -ج   

 سلوكها او طبيعتها باختالف نوع الغاز او مادة المهبط  (   ال تختلف فى -د   

 تتكون من اشعة المهبط من دقائق اطلق عليها اسم ............................  .3

 مدارات    -د                                ذرات   -ج                      الكترونات  -ب                   الفا          -أ

 خين الغازات او ابخرة المواد تحت ضغط منخفض الى درجات حرارة عالية ف نها .....عند تس .4

 تطلق اشعة جاما   -د                  تطلق اشعة الفا  -ج                     تشع ضوءا   -ب            تمتص طاقة  -أ 

 اسئلة متنوعة :السؤال الثامن     :   

 من خالل تجربة رذرفورد و مشاهداته . اكتب ما يفسر اإلستنتاجات التالية   .1

 معظم الذرة فراغ و ليست مصمتة . -أ  

 يوجد بالذرة جزء كثافته كبيرة و يشغل حيزا صغيرا جدا . -ب    

 البد ان تكون شحنة النواة مشابهة لشحنة جسيمات الفا الموجبة .  -ج    

 وضض كيف يمكن الحصول على اشعة المهبط . .2

 وضض تصور طومسون لبنية الذرة   .  .3
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 ذرىـــف الــــالطي
 

 ) تفسيره ــ طريقة الحصول عليه ــ خصائصه ــ أهميته ( 

 

 الطيف الذرى " طيف االنبعاث " " الطيف الخطى " :  •

 هو المفتاح الذى حل لغز التركيب الذرى . ✓

 صفة اساسية و مميزة ألى عنصر .  أو ✓

الخطوط الملونة تفصل  أو  هو عبارة عن ضوء عند فحصه بالمطياف نجده مكونا من عدد صغير محدد من  ✓

 بينها مسافات معتمة . 

 

 الحصول على طيف االنبعاث )الطيف الخطى(:  •

حرارة   ✓ درجات  إلى  الغازية  او  البخارية  الحالة  فى  هى  و  نقى   عنصر  ذرات  بتسخين  عليه  الحصول  يتم 

مرتفعة  أو تعريضها الى ضغط منخفض فى إنبوبة تفريي كهربى ، ينبعث منها إشعاع يسمى طيف  

 اإلنبعاث الخطى . 

 

 لم يتمكن علماء الفيزياء من تفسير هذه الظاهرة فى ذلك الوقت  .  :الحظ   

 

 أهمية دراسة طيف االنبعاث :   •

 المفتاح الذى حل لغز التركيب الذرى .  .1

عليه  .2 استحق  الذى  الذرى  نموذجه  وضع  من  بور  تمكن  الهيدروجين  لذرات  الخطى  االنبعاث  بدراسة طيف 

 جائزة نوبل .  
 

 

 الخطى صفة أساسية و مميزة لكل عنصر ؟؟. الطيف  :  للـــع

 . ألن لكل عنصر  اشعاع من الضوء له طول موجى وتردد خاص مميز ينتج طيف خطى مميز    : اإلجابة 
  

 يسمى الطيف  الخطى بهذا اإلسم  ؟؟. :  للـــع

 ألنه عبارة عن ضوء عند فحصه بالمطياف نجده مكونا من عدد صغير محدد من الخطوط الملونة تفصل : اإلجابة 

 بينها مسافات معتمة .              

 

 

 الدرس
 من طيف االنبعاث إلى ماقبل أعداد الكم 

 
 الثـانى
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 نموذج ذرة  بور 

 

 

               

 -]أ[ استخدم بور بعض فروض رذرفورد: 

 مركز الذرة نواه موجبة الشحنة .  توجد فى (1)

 عدد االلكترونات السالبة يساوى عدد الشحنات الموجبة التى تحملها النواة .  (2)

 أثناء دوران اإللكترون حول النواة تنشأقوة طاردة مركزية تتعادل مع قوة جذب النواة لإللكترون   .  (3)
 

 -]ب[ وأضاف بور الفروض التالية: 

 تتحرك اإللكترونات حول النواة بسرعة كبيرة دون أن تفقد أو تكتسب طاقة . (4)

تدور اإللكترونات حول  النواة  فى عدد من مستويات  الطاقة  المحددة و الثابتة  و تعتبر الفراغات  بين  (5)

 هذه  المستويات منطقة محرمة  تماما على  دوران اإللكترون  . 

عل  (6) تتوقف  معينة   طاقة   مستوى  الكم لكل  عدد   يسمى  صحيض  بعدد  عنها  يعبر  و  النواة  عن  بعده  ى 

 (    nالرئيسى)

 

 : كل ما تبعد عن النواة طاقة المستوى بتزيد   .  مالحظة 

 

 فى الحالة المستقرة يبقى اإللكترون فى أقل مستويات الطاقة المتاحة حتى :  (7)

• (( الطاقة  من  معينًا  قدرًا  اإللكترون  اكتسب  كميسمى  إذا  أو  أو  كوانتم  التسخين  بواسطة   ))

التفريي الكهربى تصبض الذرة مثارة وينتقل اإللكترون مؤقتًا إلى مستوى طاقة أعلى يتوقف على  

 مقدار الكم المكتسب. 

ان   • البد  األصلى,  مستواه  إلى  يعود  لكى  و  مستقر  غير  وضع  فى  األعلى  المستوى  فى  اإللكترون 

 ة طيف خطى مميز.يفقد نفس الكم الذى اكتسبه على هيئ 
 

الذى  (8) الوقت  نفس  فى  الطاقة  من  مختلفة  كمات  الذرات  من  كثير  الذرات   تمتص  من  الكثير  فيه  تشع 

كمات أخرى من الطاقة ولذلك تنتج خطوط طيفية تدل على مستويات الطاقة التى تنتقل اإللكترونات خاللها  

 )تفسير خطوط طيف ذرة الهيدروجين(

 -فروض النظرية:
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  الكم ”الكوانتم“ 

 مستوى طاقة إلى مستوى طاقة آخر  .  هو مقدار الطاقة المكتسبة أو المنطلقة عندما ينتقل إلكترون من 

 

 

 
 

 تزداد طاقة المستويات كلما ابتعدنا عن النواة  .  ➢

 و لكنه يقل كلما ابتعدنا عن النواة   .  الفرق فى الطاقة بين المستويات غير متساوى  ➢

 الكم الالزم لنقل اإللكترون بين مستويات  الطاقة المختلفة ليس  متساويا  . ➢

اماكن  ➢ هى  محددة  قفزات  يقفز  إنما  الطاقة  مستويات  بين  مسافة  اى  فى  ابدا  يستقر  ال  االلكترون 

 مستويات الطاقة   . 

 و هو ال يجمع  و ال يتجزء   الكم عدد صحيض و ال يساوى صفرا  او كسرًا  ➢

 

 الذرة المثارة  :    

 مستوى  طاقة أقل الى مستوى طاقة أعلى . هى ذرة اكتسبت كما من الطاقة يكفى لنقل اإللكترون مؤقتا من  
 

 

 الكم الالزم لنقل اإللكترون بين مستويات الطاقة غير متساوى ويقل كلما ابتعدنا عن النواة   ؟؟.:  للـــع

 ألن الفرق فى الطاقة بين المستويات غير متساوى و يقل كلما ابتعدنا عن النواة .  : اإلجابة 

 

 يستحيل عمليا تحديد مكان وسرعة اإللكترون معا بدقة فى وقت واحد ؟؟. :  للـــع

 ألن الجهاز المستخدم سوف يغير من مكانه أو سرعته مما يشكك فى دقة النتائج . : اإلجابة 
 

 مزايا نموذج بور   

 خطوط ملونة  (    .  4فسر الطيف الخطى لذرة الهيدروجين تفسيرًا صحيحاً )  .1

 أول من ادخل  فكرة الكم فى تحديد طاقة االلكترونات فى مستويات الطاقة   . .2
 

 -عيوب نموذج بور:  

 فشل فى تفسير طيف ألى عنصر آخر غير الهيدروجين .   (1)

 سالب اهمل خواصه الموجية.   اعتبر اإللكترون جسيم مادى  (2)

 يستحيل عمليًا . افترض أنه يمكن تعيين مكان وسرعة اإللكترون معا فى نفس الوقت وبدقة وهذا    (3)

  أن الذرة مسطحة  بينت معادالت نظرية ”بور“ أن اإللكترون عبارة عن جسيم يتحرك فى مدار دائرى أى   (4)

 ة .، وقد ثبت أن الذرة لها االتجاهات الفراغية الثالث 

 

 الكالم اللى جاى مهم  جدا 
 

 ات ـــــــ مالحظ
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 النظرية الذرية الحديثة  :              

 

 فروض النظرية الذرية الحديثة

 الطبيعة المزدوجة لإللكترون . (1)

  مبدأ عدم التأكد )هايزنبرج(   . (2)

 النظرية الميكانيكية  الموجية)شرودنجر( .  (3)
 

 تعنى أن اإللكترون جسيم مادى له خواص موجية  .   الطبيعة المزدوجة لإللكترون  :  
 

 توصل اليه  هايزنبرج باستخدام ميكانيكا الكم  :   مبدأ عدم التأكد )هايزنبرج( :  
 

 وإنما التحدث بلغة االحتماالت  " تحديد مكان وسرعة اإللكترون معاً فى وقت واحد يستحيل عمليا  

  إلى الصواب " . األقرب هو     
 

 النظرية الميكانيكة  الموجية للذرة   )شرودنجر( : ـ   

 تمكن شرودنجر من وضع المعادلة الموجية  باإلستعانة بأفكار   : 

 " بالنك " و " اينشتين " و " دى براولى " و "هايزنبرج "

التى  المناسبة  المعادلة  هى  الموجية  المعادلة  وضع   تحدد   من  و  لإللكترون  الموجية  الحركة  تصف 

 أشكالها و طاقتها . 

 

 نتائج حل المعادلة الموجية لشرودنجر :   

تواجد   (1) احتمال  فيها   يزيد  التى  النواة  حول  الفراغ  مناطق  تحديد  و  بها  المسموح  الطاقة  مستويات  إيجاد 

 اإللكترونات فى مستويات الطاقة . 

 اعداد سميت اعداد الكم .  الحصول على  اربعة (2)

  : االلكترونية   وجود    السحابة  يحتمل  التى  بالنواة  النحيط  الفراغ  من  كل   منطقة  فى  فيها  اإللكترون 

 اإلتجاهات و األبعاد  . 

 مناطق داخل السحابة اإللكترونية يزداد احتمال تواجد اإللكترون  فيها .  االوربيتال  :   

 

 

 

 األوربيتا ل  المدار بمفهوم  "  )  بور   (

 هو مسار دائرى و همى ثابت يدرو فيه اإللكترون حول النواة  .  -

 المناطق بين المدارات منطقة محرمة على   األلكترونات   - 

يزداد   اإللكترونية  السحابة  داخل  مناطق 

  فيها احتمال تواجد اإللكترون  .
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 علل لما يأتى   :السؤال االول:   

 الطيف الخطى صفة اساسية و مميزة لكل عنصر . (1

 يسمى الطيف الخطى  بهذا اإلسم  .      (2

 قصور النموذج الذرى لبور        (3

 الكم الالزم لنقل اإللكترون بين مستويات الطاقة غير متساوى و يقل كلما ابتعدنا عن النواة  .       (4

 يستحيل عمليا تحديد مكان و سرعة اإللكترون معا فى وقت واحد و بدقة .      (5

 اإللكترون له طبيعة مزدوجة .      (6

 

 اكتب نبذة مختصرة عن    :السؤال الثانى  :   

   مميزات نموذج بور .  *            طريقة الحصول على طيف اإلنبعاث     *

 اسس النظرية الذرية الحديثة *                                     عيوب نموذج بور  .*   

  مبدء عدم التاكد لهايزنبرج                  *  الطبيعة المزدوجة لإللكترون   . *   

 نتائج حل المعادلة الموجية لشرودنجر  . *   

 

 اكتب دور العلماء األتى اسماؤهم فى علم الكيمياء      :السؤال الثالث  :   

 شرودنجر    . . 3.                                     هايزنبرج  .2    .                    العالم بور   .1

 

  ما المقصود بكل من       :السؤال الرابع   :   

 الذرة المثارة  .  .3                         الكم او الكوانتم .. 2               الطيف الخطى . .1

 .السحابة اإللكترونية  األوربيتال  .6.          لكترونة لالالطبيعة المزدوج  .5            مبدء عدم التاكد .. 4

 

 اختر اإلجابة الصحيحة        :السؤال الخامس:   

 عندما تعود الكترونات الذرة المثارة الى مستويات اقل طاقة تنبعث ..............  .1

             جسيمات الفا   -ب                                                 جسيمات بيتا   -أ

 طاقة على هيئة خطوط طيفيه    -د                                                    اشعة جاما  -ج

 جميع مايلى من التعديالت التى ادخلت على نموذج بور  ما عدا .................  .2

 مبدء عدم التاكد .  -ب                          الطبيعة المزدوجة لإللكترون .  -أ

 مبدء باولى لإلستبعاد -د                         النظرية الميكانيكية الموجية . -ج

 

 

 ثانىعلى الدرس ال           اسئلة 
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 قارن بين كل من  :السؤال السادس:   

 مميزات و عيوب نموذج بور  .1

 الحالة المستقرة و الحالة المثارة    .2

 

  اذكر اسم العالم الذى :السؤال السابع :   

 وضع مبدأ عدم التأكد  .1

 اول من وضع تعريف للعنصر .2

 اول من وضع نظرية عن تركيب الذرة  .3

 اثبت ان لاللكترون له طبيعة مزدوجة  .4

 تجربة رذرفورد المعملية الشهيرة   اجرى .5

 استخدام الطيف الذرى للتوصل الى تركيب الذرة  .6

 افتراض ان االلكترونات السالبة تدور حول النواة كما تدور الكواكب حول الشمس  .7

 وضع النظرية الموجية  الميكانيكية للذرة التى تصف الحركة الموجية لاللكترون وتحدد اشكال وطاقتها  . .8

 ت الطاقة الرئيسية .اكتشف مستويا .9
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 أعداد الكم األربعة  

 هى أعداد تحدد األوربيتاالت وطاقتها و اشكالها و اتجاهتها فى الفراغ بالنسبة لمحاور الذرة . 

 

 -:وتشمل أربعة أعداد هى

 : يصف بعد االلكترون عن النواة . (    nى  )ـــــ عدد الكم الرئيس  (1

 يصف اشكال السحابة االلكترونية للمستويات الفرعية . :   (  ℓوى ) ـــــــعدد الكم الثان (2

 : يصف شكل و رقم المدار الذى يوجد به االلكترون .   ( mعدد الكم المغناطيسى )  (3

 : يصف الدوران المغزلى لإللكترون  .(  msزلى ) ــــــعدد الكم المغ  (4

 

 أول من استخدمه  بور فى تفسير طيف ذرة الهيدروجين:       ( nعدد الكم الرئيسى ) 

 .هو عدد يحدد رتبة مستويات الطاقة الرئيسية  و  عدد اإللكترونات التى يتشبع بها كل مستوى طاقة رئيسى

   22n=   ضعف مربع رقم المستوى        و هو    عدد األلكترونات التى يتشبع بها كل مستوى ✓

 

 مالحظات هامة  : 

 

 ، ……( و ال يأخذ قيمة الصفر أو قيم غير صحيحة .4،  3، 2، 1عدد صحيض ويأخذ القيم  )   (1

 . عدد مستويات الطاقة فى أثقل الذرات المعروفة وهى فى الحالة المستقرة سبع مستويات وهى  (2

 

K L M N O P Q 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 

 2n)2(يتشبع بها  عدد اإللكترونات التى (n)الرقم  المستوى األساسى 

K 1 2  =1 2   ×2 

L 2 8  =2 2   ×2 

M 3 18  =3 2   ×2 

N 4 32  =4  2   ×2 

الدرس  

 الثــ الث
 من أعداد الكم إلى نهاية الباب
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 على المستويات األعلى من  الرابع ؟؟. 22nال تنطبق العالقة  :   للـــع

 مستوى تصبض الذرة غير مستقرة  . إلكترون باى 32ألن عدد اإللكترونات إذا زاد عن   : اإلجابة 
 

 الكم دائما عدد صحيض   ؟؟.:  للـــع

 ألنه يعبر عن رتبة كل مستوى و عدد اإللكترونات التى يتشبع بها كل مستوى.  : اإلجابة 

 

 هو عدد يحدد عدد المستويات الفرعية ) تحت المستوى ( فى كل مستوى طاقة رئيسى  : ℓعدد الكم الثانوى  

 

توصل العالم  سمرفيلد الى عدد الكم الثانوى ب ستخدام مطياف له قدره كبيرة على التحليل  فتبين ان    الحظ :

 . مستويات فرعية) تحت مستويات ( او   الخط الطيفى الواحد يتكون من عدة خطوط طيفية دقيقة تسمى
 

 مالحظات خطيرة   : 

 .  (f, d, p, s)المستويات الفرعية تأخذ الرموز  .1

حيث نجد أن  مختلفة فى الشكل  و متقاربة  فى الطاقة  المستويات الفرعية لنفس المستوى الرئيسى   .2

(f  > d > p > s)    . 

 يتكون من عدد من المستويات الفرعية يساوى رقمه .  كل مستوى طاقة رئيسى .3
 

 عدد المستويات الفرعية (n)الرقم  المستوى األساسى 

K 1 1s 

L 2 2s, 2p 

M 3 3s, 3p, 3d 

N 4 4s, 4p, 4d, 4f 
 

 (4s > 3s > 2s > 1s):  تختلف طاقة المستويات الفرعية و احجامها تبعًا لبعدها عن النواة .4

 عدد الكم الثانوى للمستويات الفرعية  يحفظ :  .5

F d P S  المستوى 

 عدد الكم الثانوى  0 1 2 3

 

 مستويات فى أى مستوى طاقة رئيسى . 4ال يزيد عدد المستويات الفرعية عن   .6

و تطبق على المستويات من     ( n – 1 :0)   عدد الكم الثانوى ألى مستوى رئيسى يحسب من العالقة   .7

 األول الى الرابع  .
 

 اشكالها   هو عدد فردى يحدد عدد األوربيتاالت فى كل مستوى فرعى و  : mعدد الكم المغناطيسى   

 و اتجاهاتها الفراغية .                                        
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 مالحظات خطيرة   :   

 2nعدد األوربيتاالت فى اى مستوى رئيسى يتعين من العالقة   •

  ( 2ℓ + 1 )  عدد األوربيتاالت فى اى مستوى طاقة فرعى يتعين من العالقة  •

  ℓ : +ℓ–ألى الكترون فى المستويات الفرعية يحدد من العالقة  عدد الكم المغناطيسى •

 إلكترون .  2ال يتسع أى أوربيتال فى أى مستوى فرعى ألكثر من  •

 

 s p d f المستوى الفرعى 

 7 5 3 1 عدد األوربيتاالت 

 14 10 6 2 عدد اإللكترونات 

 

 .الطاقة و متشابهة فى الشكل  متساوية فىأوربيتاالت المستوى الفرعى الواحد   •

 يتكون من أوربيتال واحد كروى متماثل حول النواة . [s]المستوى الفرعى  •

الفرعى   • متعامدة     [p]المستوى  أوربيتاالت  ثالثة  شكل z, py, px[p[يتكون  على  منها  أوربيتال  كل  .و 

 كمثرتين متقابلتين عند الرأس فى نقطة تنعدم فيها الكثافة اإللكترونية  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول المقابل يوضض العالقة بين عدد  

الكم الرئيسى و الثانوى و المغناطيسى 

 n =1:4المحتملة  لذرة ما عندما  
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 عدد يحدد نوعية حركة اإللكترون المغزلية فى  :    msعدد الكم المغزلى  

 . ½- (   +   او  عكسها )½(   األوربيتال فى اتجاه عقارب الساعة )                                

 

 ملحوظة  !!!!!!

 الحركة المغزلية لإللكترون المفرد تمثل بسهم اتجاهه •

 مع اتجاه عقارب الساعة ألن ذلك يجعل الذرة ألعلى اى   

 أكثر استقرار .    

 إلكترون فى االوربيتال يعبر عن ذلك  2فى حالة وجود  •

 و يقال ان االلكترونين فى حالة إزدواج   .(  ↓↑بالشكل   )   

 

 الواحد رغم اهما يحمالن نفس الشحنة ؟؟. ال يتنافر إلكترونى األوربيتال :   للـــع

ألن لكل إلكترون حركة مغزلية حول محوره  ينشأ عنها  مجال مغناطيسى عكس اتجاه المجال  : اإلجابة 

 المغناطيسى لإللكترون االخر  فيقل  التنافر  بين اإللكترونيين  .

 

 

 و المستويات الفرعية و عدد األوربيتاالت ؟؟.  ما هى العالقة بين رقم المستوى األساسى •

المستوى  

 الرئيسى 

رقم المستوى  

(n) 

عدد المستويات الفرعية  

n 

عدد األوربيتاالت  
2n 

 22nعدد اإللكترونات 

K 1 1s 1 2 

L 2 2s, 2p 4 8 

M 3 3s, 3p, 3d 9 18 

N 4 4s, 4p, 4d, 4f 16 32 

 

 بعشرة الكترونات ؟؟. dبستة الكترونات بينما يتشبع المستوى الفرعى  pيتشبع المستوى الفرعى :   للـــع

 أوربيتاالت 5يتكون من   dأوربيتاالت و المستوى الفرعى   3يتكون من   pألن المستوى الفرعى  :  اإلجابة 

 . الكترون  2و كل أوربيتال يتشبع بـ              
 

 الكترون ؟؟.  18يتشبع بـ   Mمستوى الطاقة الثالث :  للـــع 

 الكترون .  2أوربيتاالت و كل اوربيتال يتشبع بـ  9ألنه يتكون من  :   اإلجابة
 

 ؟؟.  1Pال يوجد مستوى طاقة فرعى :    للـــع

 . 1Sاألول يتكون من مستوى فرعى واحد و هو  ألن مستوى الطاقة الرئيسى :  اإلجابة 
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 المنخفضة أواًل ثم المستويات  البد لإللكترونات أن تمأل المستويات الفرعية ذات الطاقة  مبدء البناء التصاعدى

 األعلى.الفرعية ذات الطاقة                             

 

 + ℓ nطاقة اى مستوى فرعى   =   

 أغنية كيميائية توضض طريقة ملء مستويات الطاقة الفرعية باإللكترونات  

 إس / إس / بس / بس / دبس / دبس / فدبس / فدب

 1sبيظهر فى التوزيع       Sاول    (1

  2pبيظهر فى التوزيع    Pأول    (2

  3dبيظهر فى التوزيع     dأول    (3

       4f   بيظهر فى التوزيع    fأول    (4

 

 أمثلة على توزيع اإللكترونات فى المستويات المختلفة: 
 

 العنصر 
 توزيع اإللكترونات فى المستويات الفرعية 

 مبدأ البناء التصاعدى 

توزيع اإللكترونات فى المستويات  

 الرئيسية 

K L M N O 

H1 11s 1     

Li3 12s – 21s 2 1    

N7 32p – 22s – 21s 2 5    

Na11 13s – 62p – 22s – 21s 2 8 1   

K19 14s – 63p – 23s – 62p – 22s – 21s 2 8 8 1  

Ca20 24s – 63p – 23s – 62p – 22s – 21s 2 8 8 2  

Sc21 13d – 24s – 63p – 23s – 62p – 22s – 21s 2 8 9 2  

Fe26 63d – 24s – 63p – 23s – 62p – 22s – 21s 2 8 14 2  

 

 

 

 

 

 

 قواعد توزيع اإللكترونات فى مستويات الطاقة 
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 ( إلكترون .  9(  او  )   4وكان يحتوى على )   dاذا انتهى التوزيع اإللكترونى للعنصر بالمستوى الفرعى 

الفرعى    المستوى  إلكترون من  انتقال  الفرعى  4s فالبد من  المستوى  الفرعى    3dالى  الـمستوى      dليصبض  

 مكتمل أو نصف مكتمل  مما يجعل الذرة أكثر استقرار . 
 

 

rC24 53d – 14s – 63p – 23s – 62p – 22s – 21s 

Cu29 
103d – 14s – 63p – 23s – 62p – 22s – 21s 

 

 ؟؟.    9,3d 24s و ليس   3d 14s ,10 ينتهى بـ  Cu29التوزيع اإللكترونى للنحاس :   للـــع

   3dفيصبض الـ   3dالى المستوى الفرعى   4sنتيجة انتقال واحد الكترون من المستوى الفرعى :  اإلجابة 

 مكتمل و تكون الذرة أكثر استقرارا . 

 

 ؟؟.   3dباإللكترونات قبل المستوى  4sيمأل المستوى الفرعى :   للـــع

 3dالطاقة من المستوى الفرعى  أقل فى  4sألن المستوى الفرعى  :  اإلجابة 

 
 

ال يحدث ازدواج بين الكترونين فى مستوى فرعى معين اال بعد ان تشغل اوربيتاالته فرادى اوال   قاعدة هوند 

 ألن ذلك افضل لها من حيث الطاقة  . 
 

 أمثلة على التوزيع اإللكترونى بقاعدة هوند و مبدأ البناء التصاعدى 

 52p 22s 21s F9 التصاعدى مبدأ البناء 

1 قاعدة هوند 
z2p 2

y2p 2
x2p 22s 21s F9 

 42p 22s 21s O8 مبدأ البناء التصاعدى 

1 قاعدة هوند 
z2p 1

y2p 2
x2p 22s 21s O8 

 42p 22s 21s N7 مبدأ البناء التصاعدى 

1 قاعدة هوند 
z2p 1

y2p 1
x2p 22s 21s N7 

 

 

 مطبات كيميائية
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  ر ان  :ـــــتذك

 

 هو عدد البروتونات الموجبة فى النواة   . لعدد الذرى :ا 
 

 و ايون الصوديوم  العدد الذرى للذرة يساوى العدد الذرى لأليون اى ان العدد الذرى للصوديوم   ملحوظة :    

 .   11الموجب يساوى                    

 

 فرادى اوال قبل أن تزدوج  ؟؟.  تفضل اإللكترونات ان تشغل األوربيتاالت:   للـــع

   ألن ذلك أفضل لها من حيث الطاقة ، ألن التنافر بين اإللكترونات فى حالة اإلذواج يقلل من استقرار الذرة :  اإلجابة 
 

 يفضل اإللكترون ان يزدوج مع الكترون أخر فى نفس المستوى الفرعى عن اإلنتقال الى اوربيتال :   للـــع

 مستقل فى المستوى األعلى ؟؟.              

 ألن ذلك أفضل لها من حيث الطاقة ألن الطاقة الناتجة عن التنافر اقل من الطاقة الالزمة لنقل  :  اإلجابة 

 اإللكترون الى المستوى التالى األعلى فى الطاقة .              
 

 غزل اإللكترونات المفردة فى اتجاه واحد  ؟؟.:   للـــع

 ألن هذا الوضع يعطى اكثر استقرار للذرة  . :  اإلجابة 

 

 

 ال يتفق الكترونين فى ذرة واحدة فى نفس اعداد الكم األربعة   -مبدء باولى  لإلستبعاد :   

 

 مالحظات خطيرة جدا :   

 يساوى الرقم الذى يكتب امامه      المستويات الفرعية  عدد الكم الرئيسى ألى الكترون فى .1

 ألى الكترون فى المستويات الفرعية يساوى :    ℓعدد الكم  الثانوى   .2

 

F d p S 

3 2 1 0 

 

     - ℓ +  ,  ℓعدد الكم المغناطيسى  ألى الكترون فى المستويات الفرعية يساوى      .1

  1/2-أو           1/2+المستويات الفرعية يساوى     عدد الكم المغزلى ألى الكترون فى .2

اذا تفق الكترونين فى عدد الكم الرئيسى و الثانوى و المغناطيسى ف نهما البد ان  يختلفان فى عدد   .3

 الكم الغزلى . 
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      23s :الكترونى المستوى الفرعى مثال 

 n ℓ ℓm sm اعداد الكم األربعة 

 1/2+ 0 0 3 اإللكترون األول 

 1/2- 0 0 3 اإللكترون الثانى 
 

 

     62p :الكترونات المستوى الفرعى  مثال

 n ℓ ℓm sm اعداد الكم األربعة 

 1/2+ 1- 1 2 اإللكترون األول 

 1/2- 0 1 2 اإللكترون الثانى 

 1/2+ 1+ 1 2 اإللكترون الثالث 

 1/2- 1- 1 2 اإللكترون الرابع 

 1/2+ 0 1 2 اإللكترون الخامس 

 1/2- 1+ 1 2 السادس   اإللكترون

 

 

المستويات  :    سؤال التى تقع فى  المغزلى  لإللكترونات  المغناطيسى و  الثانوى و  الرئيسى و  حدد عدد الكم 

   2s    ,    4f  ,   5d   ,  3pالفرعية األتية :

 :   ل ـالح

 المغزلى  المغناطيسى  الثانوى  الرئيسى  عدد الكم 

2s 2 0 0 +1/2           1/2-أو 

4f 4 3  1/2-أو           1/2+ 3+ :         3-يأخد احد القيم من 

5d 5 2  1/2-أو           1/2+ 2+ :         2 -يأخد احد القيم من 

3p 3 1  1/2-أو           1/2+ 1+ :         1-يأخد احد القيم من 

 
 

 

 

 

 

 

 (  ؟؟.  n = 2لعدد الكم  الثانوى و المغناطيسى لإللكترون الذى  عدد كمه األساسى )  حدد القيم الممكنه :  سؤال

 :  الحــل
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 حدد احتماالت اعداد الكم األربعة   لإللكترون األخير  فى ذرات العناصر األتية : :   سؤال

Na11O      ,   8B       ,     5 
 

 البد من كتابة التوزيع اإللكترونى بقاعدة هوند لكل عنصر  : :  الحــل
0

z, 2p 0
y, 2p 1

x, 2p 2, 2s 2B  1s5 

 

1اخر الكترون فى الذرة يقع فى   
x2p   : وبذلك ف ن 

 1   =انوى ــ عدد الكم الث                                         2 =   ى ـــــــ عدد الكم الرئيس 

   ½+   =   عدد الكم المغزلى                                            =   1-المغناطيسى عدد الكم 
 

8O  1s2 , 2s2 , 2px
2 , 2py

1 , 2pz
1 

 

2px  اخر الكترون فى الذرة يقع فى 
   وبذلك ف ن : 2

 1   =انوى ــ عدد الكم الث                                         2 =   ى ـــــــ عدد الكم الرئيس 

   ½ -  =   عدد الكم المغزلى                                            =   1-عدد الكم المغناطيسى 
 

11Na  1s2 , 2s2 , 2px
2 , 2py

2 , 2pz
2 , 3s1 

 

 وبذلك ف ن :   3s1   اخر الكترون فى الذرة يقع فى 

 0انوى = ـعدد الكم الث                                              3ى =  ـــــ عدد الكم الرئيس 

   ½  +عدد الكم المغزلى =                                                0عدد الكم المغناطيسى =  
 

 (   n = 4لإللكترون الذى  عدد كمه األساسى )  حدد القيم الممكنه لعدد الكم  الثانوى:   سؤال

n = 4 

ℓ = 0 , 1 , 2 , 3 

 (   n = 5حدد القيم الممكنه لعدد الكم  الثانوى لإللكترون الذى  عدد كمه األساسى ) :   سؤال

n= 5 

ℓ = 0 , 1 , 2 , 3 
 

 

( فى الحالة المستقرة و    - F + ,  F  , F, أكتب التوزيع اإللكترونى لكل من  )    9العدد الذرى للفلور =    : سؤال

 ما هى التركيبات اإللكترونية فى الغالف الخارجى ) غالف التكافؤ ( 
 

اإللكترونى فى حالة اإلستقرار: :التركيب ل ـالح  

 

 

 التركيب اإللكترونى فى الغالف الخارجى هو : 

 

 

 

9F   1S2,2S2, 2P5 , 

9F+ 1S2,2S2, 2P4 

9F -   1S2,2S2, 2P6 

9F  2S2, 2P5 

9F+ 2S2, 2P4 

9F-  2S2, 2P6 
 



 
 

25 
 

 

 

 كتابة التوزيع اإللكترونى مختصرا بداللة الغاز الخامل كألتى : 
 

86Rn : 7s 54Xe : 6s 36Kr : 5s 18Ar : 4s 10Ne : 3s 2He : 2s 

 

 التوزيع بالغاز الخامل  التوزيع بمبدأ البناء التصاعدى 

 التوزيع اإللكتروني  التوزيع اإللكتروني  العنصر 

 )Cl17 53P2 3S6 2P2 2S2 1S 53P 2Ne) 3S10الكلور 

 )Ca20 24S6 3P2 3S6 2P2 2S2 1S 2Ar) 4S18الكالسيوم 

 

 الحصة " خد بالك من الكالم الجاى : " مش هيتفهم اال فى

  sزى الـ       pالـ  .1

  sالـ    عن  1بيقل       dالـ  .2

  sالـ    عن  2بيقل        fالـ  .3
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 :علل لما ياتى   السؤال االول :   

 على المستويات األعلى من الرابع ؟ 22Nال تنطبق العالقة  .1

 الكم دائما عدد صحيض  .    .2

 الواحد رغم انهما يحمالن نفس الشحنة . ال يتنافر الكترونى األوربيتال .3

 إلكترون .   18يتشبع المستوى الرئيسى الثالث بـ  .4

 بعشرة الكترونات    dبستة الكترونات بينما يتشبع المستوى الفرعى   pيتشبع المستوى الفرعى  .5

       1pال يوجد مستوى فرعى يسمى  .6

 .       3dى باإللكترونات قبل المستوى الفرع    4sيمآل المستوى الفرعى  .7

 عن باقى العناصر   .    29Cuيشذ التوزيع اإللكترونى للنحاس   .8

 تفصل اإللكترونات ان تشغل األوربيتاالت فرادى اوال  قبل ان تزدوج . .9

اوربيتال  .10 الى  ينتقل  ان  على  الفرعى   المستوى  نفس  فى  اخر   الكترون  مع  يزدوج  ان   اإللكترون  يفضل 

 مستقل فى المستوى األعلى   

 غزل اإللكترون االلكترونات المفردة فى اتجاه واحد و ألعلى .  .11

 اكتب نبذة مختصرة عن    : السؤال الثانى  :  

 عدد الكم الرئيسى .  .1

 قيم عدد الكم الثانوى فى المستوى الرئيسى الثالث  . .2

  dعدد الكم المغناطيسى لإللكترون الذى يقع فى المستوى الفرعى  .3

لرئيسى و عدد الكم الثانوى و عدد الكم المغناطيسى  موضحا ذلك على المستويات  العالقة بين عدد الكم ا .4

 الرئيسية األربعة . 

 * مبدء البناء التصاعدى .                           *  مبدء باولى لإلستبعاد .               قاعدة هوند .                * .5

 اكتب دور العلماء األتى اسماؤهم فى علم الكيمياء      :السؤال الثالث  :   

 باولى     . . 3        هوند .                                        . 2          شرودنجر  .                  .1

 ما المقصود بكل من       :السؤال الرابع   :   

 عدد الكم الثانوى .3                            عدد الكم الرئيسى      .2                  اعداد الكم          .1

 مبدء البناء التصاعدى .  . 6                               عدد الكم المغزلى. .5       د الكم المغناطيسيى .عد .4

 قاعدة هوند  ..8مبدء باولى لإلستبعاد .            . 7

 قارن بين كل من  :السؤال الخامس:   

 عدد الكم الرئيسى و عدد الكم الثانوى . .1

 مبدء البناء التصاعدى و مبدء باولى لإلستبعاد .  .2

 مبدء البناء التصاعدى و قاعدة هوند  .  .3

 

 ثالثعلى الدرس ال           اسئلة 
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 اجب عن األسئلة األتية   :السؤال السادس :   

للسيلكون   .1 اإللكترونى  التركيب  اكتب   , األرضية  القشرة  العناصر وفرة فى  ثانى  فى  14Siالسيلكون هو 

 الحالة المستقرة   

ال  .2 الحالة  الكروم  و هو فى  للذرة   الخارجى   لماذا ال    3d  14s ,5مستقرة هو   التركيب اإللكترونى للغالف 

       3d 24s ,4 يكون 

فى الحالة المستقرة . ما هى    Cl , Cl  +Cl  ,-. اكتب التوزيع اإللكترونى لكل من       17العدد الذرى للكلور   .3

 التركيبات اإللكترونية للغالف الخارجى ) غالف التكافؤ (  فى كل و احد منهم  .

 ث على ثالث مستويات فرعية . يحتوى المستوى الرئيسى الثال .4

 ماذا يسمى كل واحد منهم . ➢

 كم عدد األوربيتاالت فى المستوى الرئيسى الثالث  . ➢

 كم عدد اإللكترونات التى تمأل هذا المستوى  .  ➢

 z, p y, p xpالثالثة صنفهم الى    pارسم شكل تخطيطى لألوربيتاالت المستوى الفرعى   .5

 ؟؟. ارسم شكل تخطيطى ألنواع تلك االأوربيتاالت  .     2sعن األوربيتال    1sاألوربيتال كيف يختلف شكل  .6

 ؟؟. ارسم شكل تخطيطى ألنواع تلك األوربيتاالت       pعن األوربيتال    sكيف يختلف شكل األوربيتال  .7

 اكتب احتماالت اعداد الكم األربعة لإللكترون األخير فى ذرات العناصر األتية :

11Na     ,      9F     ,      5B 

 .      ( n = 3 )الممكنة عندما تكون قيمة    ( ℓ )ما قيم  .8

  ( n = 2 )المحتملة اللكترون عدد كمه الرئيسى   )ℓ)  ,  ( m ℓ   (اكتب قيم  .9
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 اسئلة متنوعة على الباب األول 

 : أكمل العبارات األتية:أوال

 شكله ......... متماثل حول النواة ومكون من......... لذا يتشبع بطاقة .........  Sمستوى الطاقة الفرعى  (1

 يتكون من ......... أوربيتاالت تكون ......... مع بعضها ويأخذ كل منها شكل .........  Pالمستوى الفرعى  (2

 حيط ......... يزداد فيها أحتمال وجود ......... السحابة األلكترونية هى منطقة تقع في ......... الم (3

 عدد األوربيتاالت في المستوى الرئيسى الرابع ......... وفي المستوى الثالث .........  (4

 الفرق في ......... بين المستويات ليس ......... ويقل كلما ......... عن النواة.  (5

 وتين ....... في ....... و ....... في األتجاه هما ......... و ......... تدور األلكترونات بسرعة في ....... وهى تحت تأثير ق (6

 لأللكترون طبيعة ......... حيث له طبيعة ......... وخاصية .........  (7

الكهرومغناطيسية من  (8 الموجات  ......... وتختلف عن  ......... تسمى  ......... تصاحبه حركة  كل جسم متحرك مثل 

 و.........  حيث أنها .........

العالم ......... أول من وضع تعريف للعنصر حيث قال أن العنصر هو مادة ......... ال يمكن ......... إلى ما هو أبسط  (9

 منها بالطرق الكيميائية المعروفة.

أقل من جميع الغازات ......... للكهرباء في درجة الحرارة العادية والضغط المعتاد ولكن عندما يكون ضغط الغاز   (10

 ......... وتعريضه......... مناسب يصبض ......... للكهرباء. 

 ن األقواس:: تخير األجابة الصحيحة من بيثانيا

 أول من وضع تعريف للعنصر هو العالم .........  (1

 طومسون.  -د                   بويل.  -جـ          رذرفورد.  -ب      دالتون.  -أ

 تبنى فكرة أن المادة مكونة من أربعة مكونات تراب وهواء وماء ونار هو .........  الذى (2

 رذرفورد. -د              دالتون.   -جـ       أرسطو.  -ب       بور. -أ

 العالم الذى وضع تصور لتركيب الذرة بعد اكتشاف اشعة المهبط هو.....  (3

 طومسون.   -د              رذرفورد.  -جـ       دالتون.  -ب      بويل. -أ

 أول عالم وضع تصور صحيض إلى حد ما لتركيب الذرة على أسس تجريبية هو .........   (4

 دالتون. -د              طومسون .-جـ       رذرفورد.  -ب       بور. -أ

 هو.........   Na11في ذرة الصوديوم  11عدد الكم الرئيسى لأللكترون رقم  (5

 18 -د                 1  -جـ       3  -ب                  11 -أ

 عند تسخين الغازات أو أبخرة المواد تحت ضغط منخفض إلى درجة حرارة عالية .........  (6

 تشع ضوءاً. -ب    تمتص ضوءاً.  -أ

 تطلق جسيمات ألفا.  -د            تطلق ومضات غير مرئية.  -جـ

 (.........  mالمغناطيسى ) يبين عدد الكم  (7

 عدد المستويات الفرعية.  -ب              رقم المستوى الرئيسى في الذرة.  -أ

 عدد األلكترونات في األوربيتاالت وإتجاهاتها. -د عدد األوربيتاالت وأشكالها في المستوى الفرعى.  -جـ

 .........    fعدد األلكترونات التى يتشبع بها المستوى الفرعى   (8

 14 -د                         2 -جـ                      6  -ب                10 -أ
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 عدد األلكترونات التى يتشبع بها المستوى الرئيسى الثالث.........   (9

 32 -د                         18  -جـ                    5  -ب                   8 -أ

 .........   18فرعية لعنصر عدده الذرى عدد المستويات ال (10

 6 -د                         5  -جـ                   10  -ب                3 -أ

 .........  26عدد األوربيتاالت لعنصر عدد الذرى  (11

 7 -د                         26  -جـ                   13  -ب                15 -أ

 عند توزيع األلكترونات تطبق قاعدة هوند في.........   (12

 المستويات الرئيسية. -ب            المستويات الفرعية. -أ

 أوربيتاالت المستويات الفرعية بالذرة.  -د                   أوربيتاالت المستوى الفرعى الواحد. -جـ

 وى الطاقة الثانى إلى الرابع ف نه يكتسب كمية من الطاقة مقدارها......... عند أنتقال األلكترون من مست (13

 كوانتم.  4 -د                    كوانتم.  3  -جـ                   كوانتم.  -ب  كوانتم. 2 -أ

 عدد األوربيتاالت في المستوى الرئيسى يحدد من العالقة.........   (14

 2n+22 -د                      2n -جـ                             2n -ب   22n -أ

 العالم الذى أثبت أن كل مستوى طاقة رئيسى مكون من عدة مستويات طاقة فرعية هو.........   (15

 رذرفورد  -د          سمرفيلد  -جـ                             بور -ب  ماكسويل -أ

 خمس أوربيتاالت هو.........  مستوى الطاقة الفرعى المكون من  (16

 p -د                      d -جـ                    S -ب             f -أ

 طاقة األوربيتاالت تكون متساوية في أحد الحاالت األتية.........   (17

 4d, 3d -ب                            أوربيتاالت المستوى الفرعى الواحد. -أ

 أوربيتاالت المستوى الرئيسى الواحد.  -د                  األوربيتاالت المتساوية في األلكترونات.  -جـ

 مستويات الطاقة الفرعية في مستوى الطاقة الرئيسى تكون.........   (18

 متباعدة في الطاقة.  -ب                              متقاربة في الطاقة.  -أ

 متفقة في الطاقة. -د          متفقة في الشكل.  -جـ

 أوربيتاالت مستوى الطاقة الفرعى الواحد تختلف في.........  (19

 الشكل واألتجاهات الفراغية.  -ب                    الشكل والطاقة. -أ

 األتجاهات الفراغية فقط.  -د                   األتجاهات الفراغية والطاقة.  -جـ

 

 علل لما يأتى: ثالثا:

 ال تختلف خصائص أشعة المهبط بأختالف نوع الغاز أو نوع مادة المهبط.  (1

 ال تسقط األلكترونات داخل النواة.  (2

 بعشرة ألكترونات.  dبستة ألكترونات بينما المستوى الفرعى  pيتشبع المستوى الفرعى  (3

 3dقبل مستوى الطاقة الفرعى  4Sيفضل األلكترون أن يشغل مستوى الطاقة الفرعى   (4

 يختلف كم الطاقة الالزم لنقل األلكترون بين مستويات الطاقة المختلفة.  (5

 بأربعة عشر ألكترون.  fبألكترونين بينما المستوى الفرعى   Sيتشبع المستوى الفرعى   (6
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 ألكترون. 32د ألكترون بينما يتشبع المستوى الرئيسى الرابع بعد  18يتشبع المستوى الرئيسى الثالث بعدد  (7

 طاقة التنافر بين ألكترونا األوربيتال الواحد ضعيفة جداً. (8

 3S3, 2p2, 2S21S ,1وليس     2p2, 2S21S ,4هو  O8التركيب األلكترونى لذرة األكسجين   (9

 22nألكترون تبعًا للعالقة  50ال يستطيع المستوى الرئيسى الخامس أن يتشبع بطاقة   (10

 أن تشغل أوربيتاالت نفس المستوى الفرعى منفردة قبل أن تزدوج.  تفضل األلكترونات (11

 يمكن التمييز بين العناصر المختلفة من دراسة طيفها الخطى.  (12

 

 أكتب التركيب األلكترونى لذرة العناصر األتية: رابعا:

56Ba – 35Br – 26Fe – 18Ar – 11Na – 5B 

 ثم أوجد عدد مستويات الطاقة الفرعية وعدد مستويات الطاقة الرئيسية وعدد األوربيتاالت في كل ذرة عنصر منهم. 

 

 : قارن بين كل من:خامسا

 مفهوم المدار عند بور ومفهوم األوربيتال عند شرودنجر.  (1

 عدد الكم الرئيسى وعدد الكم المغناطيسى.  (2

 Pو مستوى الطاقة الفرعى    Sمستوى الطاقة الفرعى  (3

 مبدأ البناء التصاعدى وقاعدة هوند. (4

 تصور دالتون وطومسون لتركيب الذرة.  (5

 : ما المقصود بكل من:سادسا

  د الكم الرئيسى.عد  -3   الذرة المثارة.  -2   الكوانتم.  -1

 أعداد الكم. -6  مبدأ عدم التأكد لهيزنبرج. -5  عدد الكم الثانوى.  -4

 عدد الكم المغزلى.  -9  عدد الكم المغناطيسى. -8 السحابة األلكترونية. -7

 أشعة المهبط.  -12  مبدأ البناء التصاعدى.  -11  قاعدة هوند.  -10

 العدد الذرى للعنصر.  -15 وجة لأللكترون.الطبيعة المزد -14 الطيف الخطى للعنصر. -13

 اجات التالية:: من خالل تجربة رذرفورد ومشاهداته أكتب ما يفسر األستنتسابعا

 معظم الذرة فراغ وليست كرة مصمتة. -أ

 يوجد بالذرة جزء كثافته كبيرة ويشغل حيزًا صغيرًا جدًا في مركزها تقريباً. -ب 

 تتركز كتلة الذرة في نواتها وأن شحنتها موجبة.  -ج

 : وضض كل من:ثامنا

 يفية الحصول على أشعة المهبط ثم أذكر خواصها.ك -أ

 تصور طومسون لبنية الذرة. -ب 

 عيوب )قصور( النموذج الذرى لبور. -ج

 فيما نجض نموذج ذرة بور. -د 
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 اختبار على الباب االول 

 -ا يأتى:أكمل م: السؤال األول 

إلى مبدأ مهم وهو أن تحديد مكان وسرعة اإللكترون معًا فى وقت  -1 باستخدام …....  توصل هايزنبرج 

 واحد …… 

 هو صاحب تعبير ……… ليعبر عن النموذج المقبول لوصف األوربيتال. كان شرودنجر -2

 المنطقة من الفراغ حول النواة والتى يزيد فيها احتمال تواجد اإللكترون تسمى ………  -3

الثالث فيه عدد المستويات الفرعية ………، وعدد األوربيتاالت به هو …… وعدد  -4 المستوى األساسى 

 ى = ……… اإللكترونات الكلية فى هذا المستو 

 العدد الذى يحدد نوع حركة اإللكترون حول محوره هو ………….  -5

الفرعى   -6 من    (3d)المستوى  يساوى يتكون  اإللكترونات  من  بعدد  ويتشبع  أوربيتاالت،   …………

 ………… إلكترون. 

 تختلف المستويات الفرعية لنفس المستوى الرئيسى عن بعضها فى …………. -7

 استدل على عدد الكم الثانوى هو …………. العالم الذى -8

 من ……… أوربيتاالت ويتشبع بـ ……… إلكترون.  (4f)يتكون المستوى الفرعى  -9

 تعتبر نظرية ………… أول من أدخل مفهوم الكم.  -10

فروق الطاقة بين مستويات الطاقة المتتالية ليست ………… ولكنها ………… كلما ابتعدت تلك  -11

 المستويات عن النواة. 

( هو ………… حيث تتوزع الثالثة إلكترونات  7لكترونى لذرة النيتروجين وعددها الذرى )التوزيع اإل -12

 …………. بحيث تكون  (p)على أوربيتاالت  

قامت النظرية الحديثة ب دخال تعديالت أساسية على نموذج بور من أهمها ………… و ………… و  -13

 .………… 

ل ………… ويتشبع بـ ………… أوربيتاالت كل منها على شك يتكون من    (p)المستوى الفرعى   -14

 ………… إلكترون ألن عدد أوربيتاالته ……… 

الذرة عند ديموقراطيس هى جسيم ………… بينما وضع العالم ………… أول نظرية عن تركيب   -15

 الذرة قائمة على التجارب. 

16-  ………… من  محدود  عدد  من  مكونا  ضوءًا  تشع  ف نها  منخفض  ضغط  تحت  الغازات  تسخين  عند 

 الملونة تسمى ………….

لعلماء من دراسة الطيف الخطى ألشعة الشمس فى إثبات أنها تتكون من غازى ………… استفاد ا -17

 و………… 
 

 -لما يأتى: عللالسؤال الثانى: 

لذرة األكسجين يزدوج مع إلكترون آخر فى نفس   (2p)اإللكترون الرابع الذى يشغل المستوى الفرعى   -1

 (3s)المستوى الفرعى بداًل من أن يشغل 

 ال يمكن تحديد كل من سرعة ومكان تواجد اإللكترون بدقة فى نفس الوقت.  -2
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 بأربعة عشر إلكتروناً.  (4f)لعشرة إلكترونات بينما يتشبع المستوى الفرعى  (4d)يتشبع المستوى الفرعى  -3

 الكم من الطاقة الالزم لنقل اإللكترون بين المستويات المختلفة ليس متساوياً. -4

 جسم مادى سالب الشحنة فقط اعتبار خاطئ وغير دقيق. اعتبار أن اإللكترون -5

 حتى المستوى الرابع فقط.   2n)2(ينطبق القانون  -6

 اعتقاد العلماء على عهد أرسطو أنه يمكنهم تحويل الحديد إلى ذهب. -7

 الطيف الخطى  ألى عنصر هو خاصية أساسية ومميزة له.   -8

 تستخدم مادة كبريتيد الخارصين فى الكشف عن جسيمات ألفا غير المرئية.  -9

 مم زئبق  0.001:      0.01البد من تفريي أنبوبة أشعة الكاثود حتى يصبض الضغط داخلها بين  -10

 

 السؤال الثالث: 

 بين كيف أسهم كل منهم فى حركة العلم. من دراستك لعلم الكيمياء برزت أسماء العلماء اآلتية أسمائهم  
 

جيجر    –بويل    –أرسطو    –  هايزنبرج  –هوند    –سمرفيلد    –شرودنجر    –بور    –ماكسويل    –رذرفورد  )  

 (  طومسون  –دالتون  –وماريسدن 

 لعالقة بين :ما ا:  السؤال الرابع 

 رقم المستوى األساسى والمستويات الفرعية واألوربيتاالت. 
 

 -أكتب التركيب اإللكترونى لذرات العناصر التالية::  السؤال الخامس

11Na, 20Ca, 26Fe, 7N 

 باتباع مبدأ البناء التصاعدى مرة وباتباع قاعدة هوند مرة أخرى                    
 

 السؤال السادس:

 -( أمام العبارة الخطأ:( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )ع عالمة )ض -

 الفرق فى الطاقة ما بين مستويات الطاقة المتتالية متساوية.  -1

 على ثالثة أوربيتاالت متوازية. (p)يحتوى تحت مستوى الطاقة  -2

 على إلكترونين فسوف تكون حركتيهما المغزلية فى نفس االتجاه.  إذا احتوى أوربيتال -3

 كم الطاقة الالزم النتقال اإللكترون من مستوى أدنى فى الطاقة إلى أى مستوى أعلى فى الطاقة مقدار ثابت.  -4

 .(4s)باإللكترونات بعد امتالء مستوى الطاقة الفرى  (3d)يمتلئ مستوى الطاقة الفرعى  -5

 1,3s6,2p2, 2s21s( هو 11التوزيع اإللكترونى لذرة الصوديوم وعددها الذرى )  -6

 عبارة عن كمثرتين متقابلتين بالرأس.  (s)شكل األوربيتال   -7

 (3s)تختلف عن طاقة إلكترون آخر فى أوربيتال  (1s)طاقة اإللكترون فى أوربيتال  -8

 على ثالثة إلكترونات ف نها سوف تتوزع كما يلى   (p)توى تحت المستوى إذا اح -9

 

 

 

 

 px py pz 
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33 
 

 

 السؤال السابع 

 نموذج رذرفورد ووضض كيف طور نموذجه نتيجة تجربة رقيقة الذهب.  لخص
 

 السؤال الثامن

 -وضض:      

 تصور طومسون لبنية الذرة. -1

 كيف يمكن الحصول على أشعة المهبط. -2
 

 السؤال التاسع: 

 -من خالل تجربة رذرفورد ومشاهداته أكتب ما يفسر االستنتاجات التالية:     

 فراغ وليست كرة مصمتة. معظم الذرة -1

 يوجد بالذرة جزء كثافته كبير ويشغل حيزًا صغيرًا جداً. -2

لشحنة   -3 مشابهًا  كتلتها  معظم  فيه  تتركز  والذى  الذرة  فى  الكثيف  الجزء  شحنة  تكون  أن  البد 

 جسيمات ألفا الموجبة. 

 السؤال العاشر: 

 -ماذا يقصد بكل من:

 الذرة عند اإلغريق. -3  الطيف الخطى )طيف االنبعاث(. -2  العنصر. -  1
 

 السؤال الحادى عشر:

 أذكر خصائص أشعة المهبط.

 

 السؤال الثانى عشر:

 وضض برسم تخطيطى استنتاجات تجربة رذرفورد 

 السؤال الثالث عشر: 

 بحيث  X –  Y – Zاوجد العدد الذرى  لثالث عناصر 

عدد    3على    يحتوى  (X)العنصر   (1)  = الثالث  المستوى  فى  اإللكترونات  عدد  بحيث  رئيسية  مستويات 

 إلكترونات المستوى األول.

 6d3ينتهى توزيعه اإللكترونى  (Y)العنصر  (2)

 توزيع اإللكترونات فى أوربيتاالت مستواه األخير:   (Z)العنصر  (3)

2px
2, 2py

2,2pz
1 
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 الدرس االول
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 الجدول الدورى الحديث :   

 هو جدول رتبت فيه العناصر تصاعديا حسب الزيادة فى أعدادها الذرية . 

 

 األساس الذى بنى عليه : مبدأ البناء التصاعدى . ✓

 مجموعة رأسية (  . 16صف رأسى )  18دورات أفقية و  7  مكوناته : ✓

 أنواع  من  العناصر  ) خاملة ، ممثلة  ، إنتقالية رئيسية  ، إنتقالية داخلية  (   4يحتوى على  ✓

 (  .      s , p , d , fينقسم إلى اربع فئات هى )  ✓

 المستويات الفرعية هى المستويات الحقيقة للطاقة . ✓

 

 األفقية : الدورة 

 هى مجموعة من العناصر مختلفة الخواص مرتبة تصاعديا حسب الزيادة فى  أعداها الذرية من اليسار الى اليمين . 

    

 مميزاتها : 

 لها نفس عدد مستويات الطاقة . (1

 يزيد كل عنصر عن الذى يسبقه بمقدار واحد الكترون . (2

 و تنتهى بغاز خامل . Sكل دورة تبدأ بعنصر فلز من الفئة  (3

 

 المجموعة الرأسية : 

 هى مجموعة من العناصر متشابهة الخواص مرتبة تصاعديا من أعلى الى  أسفل حسب الزيادة فى أعداها الذرية .

  

 مميزاتها : 

 لها نفس عدد اإللكترونات فى مستوى الطاقة األخير .  (1

 يزيد كل عنصر عن الذى يسبقه بمقدار مستوى طاقة مكتمل . (2

 تختلف فى عدد الكم الرئيسى  .  (3

 

 عناصر المجموعة الواحدة متشابهة فى الخواص ؟؟.لل : ــــع

 إلنها تحتوى على نفس عدد اإللكترونات فى مستوى الطاقة األخير  . اإلجابة :

 

 

 

 الجدول الدورى الحديث 
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 عليه أسئلة كتييييييييييييييييير: خد بالك من اللى جاى علشان ➢
 

 الدورة األولى :  ) نوعين من العناصر (    

الــذى يتكــون مــن اوربيتــال واحــد و كــل أوربتــال   Sألنها يتم فيها امتالء المستوى الفرعــى    عنصرينتضم  

 إلكترون . 2يتشيع بـ 
 

 

 ) نوعين من العناصر (    الدورة الثانية و الثالثة : 

 به ) أوربيتال واحد ( و المستوى الفرعى   Sألنها يتم فيها امتالء المستوى الفرعى  عناصر    8كل منهما تضم 

 P  ( و كل أوربيتال يتشبع بـ  3به ) الكترون . 2أوربيتاالت 

 

 أنواع من العناصر (  3الدورة الرابعة والخامسة :   )   

به  ) أوربيتال واحد ( و المستوى الفرعى   Sنها يتم فيها امتالء المستوى الفرعى  أل  عنصر18كل منهما تضم  

P  (و المستوى الفرعى  3به ) أوربيتاالتd  ( و كل أوربيتال يتشبع بـ  5به ) الكترون. 2أوربيتاالت 

 

 انواع من العناصر "  4الدورة السادسة :  "   

 3بــه  )    Pبه ) أوربيتال واحد( و المستوى الفرعــى    Sألنها يتم فيها امتالء المستوى الفرعى  عنصر    32تضم  

أوربيتــاالت ( و كــل  7بــه  )  fأوربيتــاالت ( و المســتوى الفرعــى   5بــه )  dأوربيتــاالت (  و المســتوى الفرعــى 

 الكترون  . 2أوربيتال يتشبع بـ 

 

 تمل بعد .عنصر ألنها لم تك26الدورة السابعة : تضم 

 

 عناصر ؟؟. 8:   الدورة األولى تضم عنصرين بينما الدورة الثانية تضم  عللس : 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ج  :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 عنصر ؟؟. 32عنصر و الدورة السادسة تضم  18الدورة الرابعة تضم :  عللس :  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ج :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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للعنصر الذى يليه  نفس    ف ن التركيب اإللكترونى   ]53d ,24s Ar]18عنصر توزيعه اإللكترونى هو    س خطير   

اإللكترونى   التوزيع  بينما   .......................... هو  فى   الدورة  يليه   الذى  هو   للعنصر  المجموعة  نفس 

 .............................. 

  الحل :

من زيادة عدد اإللكترونات فى اخر مستوى    عليه الذى يليه فى نفس الدورة نحصل  التركيب اإللكترونى للعنصر   ➢

 ]3d2Ar] 4s18 ,6فرعى ) واحد ( الكترون فيكون   

 

عليه كتابه العنصر الخامل الذى يلى العنصر  نفس المجموعة نحصل    الذى يليه فى  التركيب اإللكترونى للعنصر ➢

امام كل مستوى   الموجودة  األرقام  زيادة  التوزيع كما هو مع  باقى  التوزيع ثم كتابه  الموجود فى  الخامل 

 ]4d2Kr] 5s36 ,5فرعى و احد فيكون  

 

 

 

 

 

 Sالفئة   عناصر   

الفرعى   ➢ المستوى  فى  لخارجية  الكتروناتها  تقع  التى  العناصر  من  مجموعة  الجدول   sهى  يسار  فى  تقع  و 

 (      1A     ( , )2Aالدورى وتضم مجموعتين )  

 

 Pعناصر الفئة       

يمين الجدول     و تقع فى  Pهى مجموعة من العناصر التى تقع الكتروناتها  الخارجية فى المستوى الفرعى    ➢

 مجموعات هى  :    6الدورى وتضم 

3A  , 4A , 5A , 6A , 7A , 0    .  

 

 dعناصر الفئة    

و تقع فى وسط الجدول   dهى مجموعة من العناصر التى تقع الكتروناتها الخارجية فى المستوى الفرعى        ➢

 مجموعات هى :  10الدورى وتضم 

3B  ,  4B  ,  5B  ,  6B  ,  7B  ,  8  , 8 , 8 , 1B , 2B 

 

 

 

 

 تقسيم الجدول إلى أربع فئات )مناطق(  
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 تنقسم الى ثالث سالسل هى :  dالفئة   

 السلسلة االنتقالية الثالثة  السلسلة االنتقالية الثانية  السلسلة االنتقالية األولى 

مجموعة من العناصر يتم فيها  

 3dامتالء المستوى الفرعى  

مجموعة من العناصر يتم فيها  

 4dامتالء المستوى الفرعى 

مجموعة من العناصر يتم  

فيها امتالء المستوى الفرعى  

5d 

 تقع فى الدورة السادسة  تقع فى الدورة الخامسة  تقع فى الدورة الرابعة 

السكانديوم  تشمل العناصرمن

(Sc)   حتى الخارصين(Zn) 

  (Y)تشمل العناصر من اليوتريوم 

 (Cd)حتى الكادميوم 

تشمل العناصر من اللنثانيوم 

(La)  حتى الزئبق(Hg) 

  

 Fعناصر الفئة    

فصلها أسفل الجدول   و تم  Fهى مجموعة من العناصر التى تقع الكتروناتها الخارجية فى المستوى الفرعى   ➢

 الدورى حتى ال يكون الجدول الدورى طويل 

 

 تنقسم الى سلسلتين هما :  fالفئة    

 األكتينيدات  الالنثانيدات 

مجموعة من العناصر يتم  فيها امتالء المستوى  

 باإللكترونات . (4f) الفرعى 

مجموعة من العناصر يتم  فيها امتالء المستوى  

 باإللكترونات .  (5f)الفرعى 

مستوى التكافؤ الخارجى لجميع عناصرها ينتهى بـ   

)2(6s   لذلك فهى شديدة التشابه و يصعب فصلها

 عن بعضها و لذلك تسمى بالعناصر األرضية النادرة 

مستوى التكافؤ الخارجى لجميع عناصرها ينتهى  

غير مستقرة لذلك تسمى   أنويتها و 7s)2(بـ  

 بالعناصر المشعة .

 

 تقع فى الدورة السابعة  تقع فى الدورة السادسة 

 عنصر  14تضم  عنصر  14تضم 

 
 

 : تسمى الالنثانيدات بالعناصر األرضية النادرة ؟؟. للـــع

لذلك فهى   6s)2(لجميع عناصرها ينتهى بـ   : ألن مستوى التكافؤ الخارجى مستوى التكافؤ الخارجى اإلجابة

 شديدة التشابه و يصعب فصلها عن بعضها و لذلك تسمى بالعناصر األرضية النادرة  
 

 تسمى األكتينيدات بالعناصر المشعة ؟؟.: لل ـــع

 ألن أنويتها غير مستقرة  . :  اإلجابة
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 -هي :

 العناصر المثالية. ( 2                                          العناصر النبيلة. (1

 العناصر االنتقالية الداخلية.( 4                          العناصر االنتقالية الرئيسية.( 3
 

 ـ العناصر الخاملة أو النبيلة 1

 (   . 18عناصر المجموعة الصفرية )   هى 

   تتميز ب ستقرار نظامها اإللكترونى  ألن جميع مستوياتها ممتلئة باإللكترونات  و لذلك ال تدخل فى

 التفاعل الكيميائى فى الظروف العادية   و تكون مركبات بصعوبة  . 

  6تركيبها اإللكترونى ينتهى بـnP  21ينتهى بـ  الهيليوم ما عداS . 
 

 العناصر الممثلة   ـ 2

  هى عناصر الفئتينS , P   . ما عدا العناصر الخاملة 

 . جميع مستويات الطاقة ممتلئة باإللكترونات ما عدا أخر مستوى طاقة رئيسى 

 أو المشاركة باإللكترونات   تميل  الى الوصول الى التركيب اإللكترونى ألقرب غاز خامل وذلك بفقد أو إكتساب 
 

 ـ  العناصر اإلنتقالية الرئيسية   3

   هى عناصر الفئةd  جميع مستويات الطاقة ممتلئة باإللكترونات ما عدا أخر مستويين  و 

  دورات متتالية   . 3سالسل و تقع فى  3تنقسم الى 

 

 ـ  العناصر اإلنتقالية الداخلية   4 

   هى عناصر الفئةf   مستويات . 3و جميع مستويات الطاقة ممتلئة باإللكترونات ما عدا أخر 

   .    تنقسم الى سلسلتين و تقع فى دورتين متتاليتين 

 

 

 

 فى التوزيع  (     S) أخر رقم امام المستوى الفرعى    أكبر عدد كم رئيسىرقم الدورة : 
 

 يحدد من أخر مستوى فرعى تم امتالئه باأللكترونات فمثال:    رقم المجموعة :
 

 S :          ( 2A )  2( 1A )    ,    S    1Sـ   اذا كان اخر مستوى فرعى هو 1 

   : P كان اخر مستوى فرعى هو  ـ  اذا 2 

 : فاذا كان المجموع  2( +    Pنجمع الكترونات المستوى الفرعى )

8 7 6 5 4 3 

 7A 6A 5A 4A 3A الصفرية 

 

 الجدول إلى أربعة أنواع من العناصر  تقسيم العناصر فى

 

 تحديد رقم الدورة و رقم المجموعة من التوزيع اإللكترونى 
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 : d ـ  اذا كان اخر مستوى فرعى هو  3 

 فاذا كان المجموع :   2( +   dنجمع الكترونات المستوى الفرعى )

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 

2B 1B  7 المجموعة الثامنةB 6B 5B 4B 3B 

 

 

 من أخر مستوى فرعى تم توزيع اإللكترونات فيه .   تحديد فئة العنصر و نوعه  
 

 خامل .    He 2نوعه ممثل ما عدا الهيليوم و     Sيكون فئة  nS لو أخر مستوى .1

 ممثل  .و نوعه    pيكون فئة   1nP-5لو أخر مستوى  .2

 خامل   .   و نوعه p  يكون فئة  6nPلو أخر مستوى  .3

 عنصر انتقالى رئيسى من  :  و نوعه   dيكون فئة  ndلو أخر مستوى  .4

 .    d 3السلسلة اإلنتقالية األولى اذا كان ينتهى بــ  •

 .     d 4السلسلة اإلنتقالية الثانية اذا كان ينتهى بــ  •

 .     d 5الثالثة اذا كان ينتهى بــ  السلسلة اإلنتقالية •

 :  من سلسلة وعنصر انتقالى داخلى  fيكون فئة  nfلو أخر مستوى  .5

 4fالالنثانيدات اذا كان ينتهى بــ   •

 5fاألكتنيدات اذا كان ينتهى بــ   •

 

 

 لذرات العناصر التالية وحدد موقعه : : اكتب التوزيع اإللكترونى1مثال     
 

Br35Mn, 25Ar, 18Na, 11 

 رقم المجموعة  رقم الدورة التوزيع اإللكترونى  العنصر 

11Na [10Ne] 3s1 3 1A 

18Ar [10Ne] 3s2, 3p6 3  الصفرية 

25Mn [18Ar] 4s2, 3d5 4 7B 

35Br [18Ar] 4s2, 3d10, 4p5 4 7A 
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 التعليل اكتب التوزيع اإللكترونى لذرات العناصر التالية مبينًا نوع العنصر مع -(:2)مثال 

.Ce58Br, 35Mn , 25Ar, 18 

 

 نوع العنصر مع التعليل التوزيع اإللكترونى  العنصر 

18Ar [10Ne] 3s2, 3p6 
ألن  ألن   pو فئة  ألن المستوى الرئيسى األخير مكتملعنصر نبيل 

 .(p)اخر مستوى فرعى تم امتالئه هو  المستوى الفرعى  

25Mn [18Ar] 4s2, 3d5 

)من  والمستويين األخيرين غير مكتملين عنصر انتقالى رئيسى

ألن اخر مستوى فرعى  ألن    d( و فئة 3dالسلسلة االنتقالية األولى  

 . (d)تم امتالئه هو  المستوى الفرعى 

35Br [18Ar] 4s2, 3d10, 4p5 
و من الفئة   ألن المستوى الرئيسى األخير غير مكتملعنصر مثالى 

(p)  ألن اخر مستوى فرعى تم امتالئه هو  المستوى الفرعى(p) . 

58Ce [54Xe] 6s2, 5d1, 4f1 

ألن الثالث مستويات    (4f)عنصر انتقالى داخلى من اللنثينيدات 

ألن اخر مستوى   (f)و من الفئة الرئيسية األخيرة غير مكتملة 

 . (f)فرعى تم امتالئه هو  المستوى الفرعى 

 

 

 
 

 نصف القطر .  .1

 جهد التاين . .2

 الميل اإللكترونى ) القابلية اإللكترونية (  .3

 السالبية الكهربية   .4

 الخاصية الفلزية و الالفلزية . .5

 الصفة الحامضية و القاعدية . .6
 

 نصف قطر الذرة   

 هو نصف المسافة بين مركزى ذرتين متماثلتين فى جزئ ثنائى الذرة .   

 

 : ال يمكن قياس نصف القطر فيزيائيا ؟؟.لل ـــع

 ألن النظرية الموجية أظهرت أنه ال يمكن تحديد مكان اإللكترون حول النواه بدقة . : اإلجابة

 

 هو المسافة بين نواتى ذرتين متحدتين  .   -طول الرابطة: 

 

 تدرج خواص العناصر فى الجدول الدورى  
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                  -[ فى حالة تماثل الذرتين :1] 
 

 × نصف القطر 2طول الرابطة =                                                
 

 = نصف القطر 
 طول الرابطة 

2 

 -حالة عدم التماثل : [ فى2] 
 

 = مجموع نصفى قطرى الذرتين المكونين للرابطة .   طول الرابطة التساهمية
 

 = مجموع نصفى قطرى األيونين المكونين للرابطة .طول الرابطة األيونية  

 وحدة الصيغة     .  المسافة بين  مركزى األيونين فى                                 
 

 نصف القطر  األيونى يعتمد على عدد األلكترونات المفقودة او المكتسبة  .  الحظ :  

 

   -(:1مثال ) 

أنجستروم   وطول الرابطة بين ذرتى الكربون    1.98يساوى   [Cl - Cl]إذا علمت أن طول الرابطة فى جزئ الكلور 

 .    أحسب نصف قطر ذرة الكربون أنجستروم  1.76يساوى  [C - Cl]وذرة الكلور 
 

 -الحل: 

 أنجستروم  0.99=    2÷    1.98 نصف قطر ذرة الكلور = 

 نصف قطر ذرة الكلور –= طول رابطة الكربون والكلور  نصف قطر ذرة الكربون 

 أنجستروم  0.77=  0.99 – 1.76=     

 

 (:  2مثال )

ما تساوى   أحادية فى جزئ مركب  بينهما  الرابطة  نيتروجين  ذرتى  بين  الرابطة  أنجستروم    1.46إذا كان طول 

أوجد طول الرابطة بين ذرتى النيتروجين   –أنجستروم    0.6تساوى    H)2(وطول الرابطة فى جزئ غاز الهيدروجين  

 والهيدروجين فى جزئ النشادر   .   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ج : 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 العالقة بين نصف القطر وطول الرابطة
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 (:  3مثال ) 

انجستروم    و أن طول      0.72     --   0.84على الترتيب    Cr    ++Mg  ,++ اذا  علمت ان نصف قطر أيونى    

فى األيونية  الماغنسيوم    الرابطة  اكسيد  اكسيد    2.12جزئ  جزئ  فى  الرابطة  احسب طول     . انجستروم   

 الكروم   ؟؟.   

 

 ج  :

 Mg++نق    --  MgOنصف قطر ايون األكسجين  = طول الرابطة فى  

 .  A0  1,4=       0,72    -   2,12نصف قطر ايون األكسجين =  
 

    Cr+++  نق  ايون  O-2اكسيد الكروم = نق  طول الرابطة فى

                                                                            =1.4        +0.84         =2.24    A  0 

 

 هى شحنة النواة الفعلية التى يتأثر بها الكترون ما فى ذرة ما  . الشحنة الفعالة للنواة :  

 

 : الشحنة الفعالة للنواة اقل من شحنة النواة الموجبة  " عدد البروتونات "  ؟؟. للـــع

 : ألن جزء من اإللكترونات الداخلية تحجب جزء من شحنة النواة الموجبة . اإلجابة
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 علل لما ياتى : السؤال االول :    

 عناصر المجموعة الواحدة متشابهة فى الخواص . (1)

 عناصر  .   8الدورة األولى تضم عنصرين بينما الدورة الثانية تضم  (2)

 عنصر  .  32عنصر و الدورة السادسة تضم  18الدورة الرابعة تضم  (3)

 النادرة .  تسمى الالنثانيدات بالعناصر األرصية  (4)

 تسمى األكتنيدات بالعناصر المشعة  .  (5)

 قارن بين كل من  : السؤال الثانى  :    

 الدورة  و المجموعة من " التعريف  ـ  الخواص  "  . (1)

   pو الفئة      sالفئة   (2)

  fو الفئة      dالفئة  (3)

 السلسلة اإلنتقالية األولى و الثانية و الثالثة . (4)

 الالنثانيدات و األكتنيدات  . (5)

 العناصر الخاملة و العناصر الممثلة .  (6)

 العناصر اإلنتقالية الرئيسية و العناصر اإلنتقالية الداخلية  . (7)

 ما المقصود بكل من   : السؤال الثالث   :    

  الجدول الدورى الحديث .   المجموعة الراسية .    الدورة األفقية .    العناصر الممثلة .    العناصر الخاملة .  (1)

 العناصر اإلنتقالية  

 اكمل ما ياتى بكلمات مناسبة   :السؤال الرابع   :    

 بنى الجدول الدورى على اساس مبدء ....................  (1)

 يتكون الجدول الدورى من ................ دورة افقية و ............  مجموعة رأسية .  (2)

 فئات  هى ............  و ............   و .............. و ............. ينقسم الجدول الدورى الى  ...........  (3)

 يحتوى الجدول الدورى على ...........  انواع من العناصر هى ............. و ............و ............ و .............  (4)

 .................... هى المستويات الحقيقية للذرة  .  (5)

 .........................  و تنتهى بغاز .....................  كل دورة تبدء بـ (6)

 عناصضر الدورة الواحدة لها نفس ............. و يزيد كل عنصر عن الذى يسبقه بـ ..................  (7)

 . تختلف عناصر المجموعة الواحدة فى .......................... و تتفق فى ............................. (8)

 الدورة األولى تضم ...................  .. بينما تضم الدورة الثالثة  .............  عناصر  . (9)

 الدورة السادسة تضم  ................ عنصر   (10)

 تحتوى الدورة الرابعة على ............... انواع من العناصر  . (11)

 . تحتوى الدورة السادسة على .............  انواع من العناصر  (12)

السلسلة اإلنتقالية  األولى يتم فيها امتالء المستوى الفرعى .......................... و تقع فى الدورة ..................  و   (13)

 تشمل العناصر من ............................ الى .......................... 

 األولعلى الدرس            اسئلة 
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فرعى .......................... و تقع فى الدورة ..................  و  السلسلة اإلنتقالية  الثانية يتم فيها امتالء المستوى ال (14)

 تشمل العناصر من ............................ الى .......................... 

...........   السلسلة اإلنتقالية  الثالثة  يتم فيها امتالء المستوى الفرعى .......................... و تقع فى الدورة ....... (15)

 و تشمل العناصر من ............................ الى ......................... 

الالنثانيدات يتم فيها امتالء المستوى الفرعى ............... و تقع فى الدورة .............. و تضم ............  عنصر و   (16)

 تسمى بـ ................. 

يتم فيها امتالء المستوى الفرعى ................ و تقع فى الدورة ............... و تضم ............  عنصر و    األكتنيدات (17)

 تسمى بـ ................. 

تكون  (18) و  العادية  الظروف  فى   ............. تدخل  ال  لذلك  و  اإللكترونى  ب ستقرار.............   تتميز  الخاملة  العناصر 

 ................ مركبات .....

 العناصر الممثلة هى عناصر الفئتين ..............  و   ...............  ما عدا العناصر ...............  (19)

تنقسم (20) و   .................. الفئة  عناصر  هى  الرئيسية  اإلنتقالية  فى    العناصر  تقع  و  سالسل    ...................   3الى 

 دورات ................... 

 العناصر الخاملة ينتهى توزيهعا اإللكترونى بـ ...........  ماعدا الهيليوم ينتهى بـ ........  (21)

..........    و  نوعه يقع فى الدورة ..........  و المجموعة .................  و ضمن  عناصر الفئة ...  2عنصر عدده الذرى   (22)

 .................... 

الذرى   (23) عدده  نوعه   29عنصر  و    ............... الفئة  عناصر  ضمن   و    ......... المجموعة  و    ......... الدورة  فى  يقع 

 ................ 

..............  و يقع فى  يعتبر من العناصر ........ ضمن سلسلة ..   }4f 1, 5d 2Xe } 6s54 ,1 عنصر توزيعه اإللكترونى   (24)

 الدورة ................ 

يعتبر من العناصر ................. ضمن سلسلة .........................      }4f 1, 5d 2Xe } 6s54 ,14 عنصر توزيعه اإللكترونى   (25)

 و يقع فى الدورة ..................... 

يعتبر من العناصر ............ ضمن سلسلة .............  و يقع فى    }4f 2, 5d 2Xe } 6s54 ,41 عنصر توزيعه اإللكترونى   (26)

 الدورة ............ 

 ف ن عدد ه الذرى .....................      7Aعنصر يقع فى الدورة الرابعة  و المجموعة  (27)

 ف ن عدده الذرى       7Bعنصر يقع فى الدورة الرابعة و المجموعة  (28)

 :    خامسالسؤال ال  

 اكتب التوزيع اإللكترونى لذرات العناصر األتية و حدد موقعه فى الجدول : 

Br                             35Mn     ,     25Ar     ,    18Na  ,     11 

 :      سادسالسؤال ال  

 نوعه مع ذكر السبب :  اكتب التوزيع اإللكترونى لذرات العناصر األتية  مبينا 

 

18Ar   ,    25Mn    ,     35Br  ,   58Ce 
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 [ فى الدورات األفقية: 1]

 ) علل (       يقل نصف القطر )الحجم( من اليسار الى اليمين بزيادة العدد الذرى

 بسبب زيادة الشحنة الفعالة للنواة فيزيد جذب النواة إللكترونات التكافؤ مما يؤدى إلى نقص نصف القطر .

 

 -:مالحظات

    ( A 1 )ذرات عناصر المجموعة  أكبر ذرات عناصر الدورة الواحدة ) حجما ( هى •

   ( 7A)أقل ذرات عناصر الدورة الواحدة ) حجمًا ( هى ذرات عناصر المجموعة  •

 

 [ فى المجموعة الرأسية: 2] 

 -السبب فى ذلك:" علل " يزيد نصف القطر )الحجم( من أعلى إلى أسفل بزيادة العدد الذرى

 زيادة عدد مستويات الطاقة الرئيسية.  (1

 مستويات الطاقة الرئيسية الممتلئة تقلل من جذب النواة لإللكترونات التكافؤ . (2

 زيادة التنافر بين اإللكترونات وبعضها.  (3

  

 

 

 في حالة الفلزات 
 

 ؟ نصف قطر األيون الموجب أصغر من نصف قطر ذرته :  لل ـــع 

من اإللكترونات السالبة فتزيد شحنة النواة الفعالة و تزيد قوى    ألن عدد البروتونات الموجبة أكبرعدد:    اإلجـابة

 جذب النواة لإللكترونات ويقل نصف القطر .
 

 كلما زادت شحنة األيون الموجب كلما قل نصف قطره ؟ :   لل ــــ ع

 لإللكترونات ويقل نصف القطر. ألنه كلما زادت الشحنة الفعالة للنواة  كلما زادت قوى جذب  النواه :    اإلجـابة
 

 ؟  (II)أقل من نصف قطر أيون الحديد  (III)نصف قطر أيون الحديد :   لل ــــع

الحديد  :    اإلجـابة أيون  فى  للنواة  الفعالة  الشحنة  لزيادة  الحديد    (III)وذلك  أيون  الشحنة    (II)عن  زادت  كلما  و 

 الفاعلة  للنواة زادت قوى  جذب النواه لإللكترونات  و يقل نصف القطر .

 

 

 ثانىالدرس ال
 

 تدرج نصف قطر العنصر في الجدول الدورى

اختالف نصف قطر الذرة عن نصف قطر  

 أيونها  
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 في حالة الالفلزات 
  

     ؟نصف قطر األيون السالب أكبر من نصف قطر ذرته  :   لل ــــع 

من البروتونات الموجبة فيزيد التنافر بين اإللكترونات السالبة   ألن عدد اإللكترونات السالبة أكبرعدد:   ـابةـاإلج 

 ويزيد نصف القطر .
 

       ؟كلما زادت الشحنة السالبة لأليون  السالب كلما زاد نصف قطره  :   لل ــــع

 ألنه كلما زادت الشحنة السالبة زادت قوى التنافر بين اإللكترونات فيزيد نصف القطر .:   ابةـ اإلجـ
 

 ؟.     - -Sأكبر من نصف قطر أيون     - - -Sنصف قطر أيون :   لل ــــع

و كلما زادت الشحنة السالبة كلما زادت قوى      S- -عن أيون    S- - -و ذلك لزيادة الشحنة السالبة فى أيون :   ابةـ اإلجـ

 التنافر بين اإللكترونات و يزيد نصف القطر .  

 

 سؤال خطير و بيجى كتييييير فى دليل التقويم : 

 K19Cl , 17P  ,  15Mg  , 12Na  ,  11رتب العناصر األتية حسب نصف القطر   :   ❖

ثم نرتب تلك العناصر ثم نذكر    معرفة موقع كل عنصر فى الجدول لحل هذا النوع من األسئلة البد من :   الحل

 تدرج الخاصية التى يسأل عنها كألتى : 

7A 5A 2A 1A  

 2الدورة     

Cl17 P15 Mg12 Na11  3الدورة 

   K19  4الدورة 

 

 حسب نصف القطر : 

19K <  11Na < 13Mg  < 15P < 17Cl  ألن نصف القطر يقل فى الدورات األفقية و يزيد فى المجموعات الراسية 

 بزيادة العدد الذرى . 

 

        1.17،       0.64،     0.75هى      Fe    +2Fe   ,    Fe    ,3+   اذا كانت قيم نصف القطر لكل من : س هام  

 حدد قيمة كل منها وماذا تستنتج مع التعليل    ؟؟.   --بدون ترتيب      إنجستروم 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:  اإلجابة 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 :  قارن بين طاقة اإلثارة و طاقة التأين   ؟؟. س

 طاقة التاين  طاقة اإلثارة 

 الطاقة الالزمة لنقل اإللكترون الى مستويات طاقة اعلى  .

 .تصبض الذرة مثارة  

 الطاقة الالزمة لطرد اقل اإللكترونات ارتباطاً بالذرة  .

 تتحول الذرة الى ايون موجب . 
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 جهد التأين " طاقة التأين
 

 مقدار الطاقة الالزمة إلزالة أو فصل أقل اإللكترونات ارتباطًا بالذرة المفردة الغازية .
 

 

 

 

 الدورات األفقية:  [ فى1]

 ) علل (  يزيد جهد التأين من اليسار الى اليمين بزيادة العدد الذرى

 بسبب نقص نصف القطر و زيادة الشحنة الفعالة فتزيد قوة جذب النواة لإللكترونات و نحتاج إلى طاقة كبيرة لفصلها    
 

 [ فى المجموعة الرأسية:2]

   ) علل (يقل جهد التأين من أعلى إلى أسفل بزيادة العدد الذرى 

 بسبب زيادة عدد مستويات الطاقة فيزيد نصف القطر فيقل  جذب النواة لإللكترونات و تقل الطاقة الالزمة لفصلها 

 

 مالحظات 

 مع قابلية فقد اإللكترونات  جهد التأين يتناسب عكسيًا مع نصف القطر الذرى  و  ✓

 اعلى العناصر فى جهد التاين كال فى دورته .  7Aعناصر المجموعة  ✓

 اقل العناصر فى جهد التأين كال فى دورته .  1Aعناصر المجموعة  ✓

 جهد التاين ماص للحرارة .  ✓

بجهد  يمكن إزالة إلكترون أو أكثر من الذرة ولذلك فهناك أكثر من جهد تأين للذرة الواحدة يعرف  ✓

 التأين األول وجهد التأين الثانى …… وهكذا .
 

   -جهد التأين األول : 

 يتكون نتيجة تكون أيون يحمل شحنة موجبة واحدة  . 

M   +   طاقة   M+   +   e- 
 

   -جهد التأين الثانى:

 يتكون نتيجة تكون أيون يحمل شحنتين موجبتيين  .    

 M+الطاقة الالزمة لفصل الكترون من ايون يحمل شحنة موجبة واحدة  مقدار

M+       +     طاقة                  Mg++ + e- 

 

 

 

 

 تدرج جهد التأين في الجدول الدورى 
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 جهد التأين األول للغازات النبيلة مرتفع جدًا ؟؟.:  للـعـــ

 وبذلك يصعب إزالة إلكترون من مستوى طاقة مكتمل. بسبب استقرار نظامها اإللكترونى  اإلجابة : 
 

 يزداد جهد التأين الثانى عن جهد التأين األول  ؟؟.:  ــللـعـ

 بسبب زيادة شحنة النواة الفعالة  فيزيد جذب النواة إللكترونات فنحتاج الى طاقة أكبر لفصل اإللكترون   اإلجابة : 
 

 جهد التاين الثالث للماغنسيوم مرتفع جدا ؟؟.:  ـللـعــ

 ألنه يتطلب كسر مستوى طاقة مكتمل .   اإلجابة : 

 
 

 

    e   +M   M   +-                  : س: دليل تقويم 

 

 فى المعادلة السابقة مفهوم مهم : 

 حدد هذا المفهوم . ✓

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ج : 
 

 وضض تدرج هذا المفهوم فى الجدول الدورى .  ✓

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ج :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

 ......... ....... العنصر الذى يوجد فى أى دورة و دائما له أقل جهد تأين أول ينتمى الى المجموعة  ... ✓

 
 الميل اإللكترونى ) القابلية اإللكترونية( 

 مقدار الطاقة المنطلقة عندما تكتسب الذرة المفردة الغازية إلكترونًا  أو أكثر .

 
 

 الجدول الدورى تدرج الميل اإللكترونى فى    

 

 [ فى الدورات األفقية: 1]

 ) علل ( يزيد الميل اإللكترونى من اليسار الى اليمين بزيادة العدد الذرى

 جذب النواة إللكترونات و يسهل على النواه  جذب الكترون جديد .  بسبب نقص الحجم الذرى  فيزيد 

 

 -:مالحظات

 يقل الميل اإللكترونى اذا كان المستوى األخير مكتمل أو نصف مكتمل ألن الذرة تكون أكثر استقرار . 
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 : لكل من  عــــلل  اإللكترونى  الميل  الميل    )Be)4 N,7 Ne,10 يشذ  فى  التدرج  عناصر  في  اإللكترونى  عن 

 الدورة الثانية ؟؟. 

:  ــ اإلج  ممتلئة  ابة  مستوياته  تحت  يكون  البريليوم  حالة  يكون   2s2(1s ,2(فى  النيتروجين  حالة  فى  و 

 ))  مكتمل     Pو فى حال النيون يكون المستوى الفرعى    2p2, 2s2( 1s ,3نصف ممتلئ )    (p)المستوى الفرعى  
6, 2p2, 2s21s   و يقل الميل اإللكترونى اذا كان المستوى الفرعى األخير مكتمل أو نصف مكتمل ألن هذا

 .يجعل الذرة أكثر استقرار 

 

أو  ✓ فرعى  طاقة  مستوى  ملئ  على  المكتسب  اإللكترون  يعمل  عندما  كبيرة  زيادة  اإللكترونى  الميل  يزيد 

 هذا يجعل الذرة أكثر استقرار .  جعله نصف ممتلئ 
 

 

 زيادة الميل اإللكترونى لذرة الكربون عن ذرة البورون ؟؟. عــــلل :
 

  نصف ممتلئ   (2p)ألن اإللكترون المكتسب فى هذه حالة الكربون سيجعل المستوى الفرعى  ابة :  ـاإلج 

)2, 2p2, 2s2(1s.   وهذا يعطى للذرة بعض اإلستقرار 

 

 [ فى المجموعة الرأسية : 2]

 ) علل (  اإللكترونى من أعلى إلى أسفل بزيادة العدد الذرىيقل الميل 

 بسبب زيادة الحجم  الذرى  فيقل جذب النواة إللكترونات و يصعب  جذب الكترون جديد . 

 

 -سؤال مهم :

 لذرة الكلور رغم صغر  نصف قطر الفلور ؟؟.  الميل اإللكترونى لذرة الفلور أقل من الميل اإللكترونى عــــلل :

 بسبب صغر حجم ذرة الفلور ويقابل اإللكترون الجديد بقوة تنافر كبيرة مع اإللكترونات التسعة الموجودة ابة : ـاإلج    

 أصاًل فى الذرة .                

 

 مالحظات 
 

 . عكسيًا مع نصف القطر الذرى الميل اإللكترونى  يتناسب  ✓

 اعلى العناصر فى الميل اإللكترونى كال فى دورته .  7Aعناصر المجموعة  ✓

 Cl   >F >Br >Iحسب الميل هو  7Aترتيب عناصر المجموعة  ✓

 اقل العناصر فى الميل اإللكترونى كال فى دورته .  1Aعناصر المجموعة  ✓

 الميل اإللكترونى طارد للحرارة .  ✓
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          M                         -M +   e-   +طاقة        س: دليل تقويم :         
 

 فى المعادلة السابقة مفهوم مهم : 

 حدد هذا المفهوم . ✓

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ج :  

 وضض تدرج هذا المفهوم فى الجدول الدورى .  ✓

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ج : 

 رتب عناصر الهالوجينات تنازليا حسب تلك الخاصية . ✓

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ج : 

 فسر عدم انتظام تلك الخاصية فى عناصر الدورة الثانية . ✓

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ج :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 ية السالبية الكهرب

 هى قدرة الذرة على جذب إلكترونات الرابطة الكيميائية  .    
 

 -ملحوظة :

 الميل اإللكترونى مصطلض طاقة يشير للذرة فى حالتها المفردة  .   •

 بينما تشير السالبية الكهربية للذرة المرتبطة مع غيرها  . •

 

 
 

 الدورات األفقية:  [ فى1]

 ) علل (  تزيد السالبية الكهربية من اليسار الى اليمين بزيادة العدد الذرى 

 بسبب صغر الحجم و يسهل جذب الكترونات الرابطة  ج :
 

 [ فى المجموعة الرأسية : 2]

 ) علل (  تقل السالبية الكهربية من أعلى إلى أسفل بزيادة العدد الذرى 

 بسبب زيادة الحجم و يصعب  جذب الكترونات الرابطة  . ج : 
 

 مالحظات : 

    ) علل (الفلور يعتبر أكبر العناصر سالبية كهربية  

 ألنه يقع أعلى يمين الجدول والسالبية الكهربية تقل فى المجموعات و تزيد فى الدورات . ج : 
 

 ) علل ( السيزيوم يعتبر أقل العناصر سالبية كهربية 

 ألنه أسفل يسار الجدول والسالبية الكهربية تقل فى المجموعات و تزيد فى الدورات  .ج : 

 

 

 تدرج السالبية الكهربية فى الجدول الدورى 



 
 

53 
 

 

 

 السالبية الكهربية يلعب  دور فى تحديد نوع الرابطة بين الذرات. الفرق فى

 الفلزات لها أقل سالبية كهربية لكبر نصف قطرها  . ❖

 .الالفلزات لها أكبر سالبية كهربية لصغر نصف قطرها  ❖
 

 قارن بين السالبية الكهربية و الميل اإللكترونى  :   

 الميل اإللكترونى  السالبية الكهربية 

 مصطلض يشير الى الذرة المرتبطة مع غيرها  

 مصطلض قدرة 

 قدرة الذرة على جذب الكترونات الرابطة الكيميائية  .

 مصطلض يشير الى الذرة المفردة  .

 مصطلض طاقة

مقدار الطاقة المنطلقة عندما تكتسب الذرة المفردة 

 الغازية الكتروناً او اكثر  .
 

 

 
 

 علل لما ياتى   : السؤال االول  :   

 ال يمكن قياس نصف القطر فيزيائيا .  (1)

 الشحنة الفعالة للنواة اقل من شحنة النواة الموجبة  " عدد البروتونات " (2)

 نصف قطر األيون الموجب اصغر من نصف قطر ذرته .  (3)

 نصف قطر ايون الصوديوم الموجب اصغر من ذرته المتعادلة (4)

 كلما زادت شحنة األيون الموجبة  قل نصف القطر  .  (5)

 IIIون الحديد اقل من نصف قطر اي   IIIنصف قطر ايون الحديد  (6)

 نصف قطر األيون السالب اكبر من نصف قطر ذرته .  (7)

 نصف قطر ايون الكلوريد السالب اكبر من نصف قطر ذرته . (8)

 كلما زادت الشحنة السالبة لأليون كلما زاد  نصف قطره  (9)

 .     S-- اكبر من نصف قطر ايون    S---  نصف قطر ايون  (10)

 ادة العدد الذرى .يزيد جهد التاين من اليسار الى اليمين بزي (11)

 يقل جهد التاين من اعلى الى اسفل  بزيادة العدد الذرى . (12)

 جهد التاين األول للغازات الخاملة مرتفع جدا .  (13)

 جهد التاين الثالث للماغنسيوم مرتفع جدا   (14)

 يزداد جهد التاين الثانى عن جهد التاين األول  .  (15)

 من اليسار الى اليمين بزيادة العدد الذرى .   يزيد  الميل اإللكترونى (16)

 يقل الميل اإللكترونى من اعلى الى اسفل  بزيادة العدد الذرى .  (17)

 قيم الميل اإللكترونى تكون عالية عند اضافة الكترونات لألوربيتاالت لتصبض مكتملة او نصف مكتملة . (18)

 ( عن عناصر الدورة الثانية  .  10(  و النيون  )  7 ( و النيتروجين ) 2يشذ الميل اإللكترونى لكل من البريليوم )  (19)

 ( 5(  عن ذرة البورون  )  6زيادة الميل اإللكترونى لذرة الكربون )  (20)

 . الميل اإللكترونى لذرة الفلور اقل من الميل اإللكترونى لذرة الكلور رغم صغر نصف قطر  ذرة الفلور   (21)

 تزيد السالبية الكهربية من اليسار الى اليمين بزيادة العدد الذرى .  (22)

 تقل السالبية من اعلى الى اسفل بزيادة العدد الذرى .  (23)

 نىثاعلى الدرس ال           اسئلة 
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 الفلور اعلى العناصر سالبية كهربية . (24)

 السيزيوم اقل العناصر سالبية كهربية . (25)

 اهمية الفرق فى السالبية بين العناصر .  (26)

 كل من  :قارن بين السؤال الثانى  :    

 جهد التاين األول و جهد التاين الثانى .  (1)

 الميل اإللكترونى و السالبية  الكهربية . (2)

 طاقة اإلثارة و طاقة التاين . (3)

 األيونات الموجبة و األيونات السالبة .  (4)

 ما المقصود بكل من   : السؤال الثالث   :    

 ( جهد التاين الثانى -السالبية الكهربية  -جهد التاين  -الميل اإللكترونى   - نصف قطر الذرة )

 اكمل ما ياتى بكلمات مناسبة   :السؤال الرابع   :    

 .............................................................................................نصف القطر هو  (1)

 طول الرابطة هى .....................................................................................................  (2)

    2نصف القطر  =  .................   ÷    (3)

 القطر  األيونى يعتمد على عدد .................................  نصف (4)

 طول الرابطة األيونية هو مجموع قطرى .................  المكونين للرابطة  .  (5)

 انجستروم  ف ن نصف قطره = ...............  1.98اذا علمت ان طول الرابطة فى جزئ الكلور  (6)

 1.76انجستروم  , و طول الرابطة  بين ذرتى الكربون و الكلور    1.98اذا علمت ان طول الرابطة فى جزئ الكلور   (7)

 انجستروم  , و بالتالى ف ن نصف قطر ذرة الكربون =  ......... 

 .................... الشحنة الفعالة للنواة هى ....................................................................... (8)

 اكبر ذرات العناصر حجما تقع فى المجموعة ..........  و اقلها حجما فى المجموعة ..........  (9)

 يزيد نصف القطر فى المجموعة الراسية بسبب .................... و...................... و ...............  (10)

 ر ايونها الموجب . نصف قطر ذرة الفلز .................... نصف قط (11)

 نصف قطر ذرة الالفلز  .................... نصف قطر ايونها السالب  . (12)

 بسبب ................................................   S-- ................  نصف قطر      S--- نصف قطر  (13)

 ......  فقد اإللكترونات . جهد التاين يتناسب ............  مع نصف القطر  و مع قابلية ......... (14)

 عناصر المجموعة ...........  اقل العناصر فى جهد التاين كال فى دورته .  (15)

 عناصر المجموعة ...........  اكبر العناصر فى جهد التاين كال فى دورته .  (16)

 جهد التاين تفاعل .................  للحرارة  .  (17)

 ارة . الميل اإللكترونى تفاعل ...............  للحر (18)

 ترتيب عناصر المجموعة السابعة ) الهالوجينات ( حسب الميل اإللكترونى...................  (19)

 ................. اعلى العناصر سالبية كهربية بينما .................  اقلها سالبية .  (20)

 المجموعة ................  اقل العناصر قابلية لفقد اإللكترونات هو العنصر  الذى يقع فى (21)

 اعلى طاقة تاين فى اى دورة توجد فى المجموعة ...................  (22)

 فى الحالة المستقرة يساوى ..................  4Aالعدد الكلى لإللكترونات التاكفو لذرة عنصر يقع فى الدورة الثانية و المجموعة  (23)

 ........... عندما نتجه من اليسار الى اليمين فى الدورة الثانية من الجدول الدورى فان نصف القطر التساهمى للعناصر عموما ..................... (24)
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 حل المسائل التالية    : السؤال الخامس   :    

وطول الرابطة بين ذرتى الكربون وذرة    أنجستروم    1.98يساوى    [Cl - Cl]إذا علمت أن طول الرابطة فى جزئ الكلور   (1)

 أنجستروم            1.76يساوى  [C - Cl]الكلور  

 أحسب نصف قطر ذرة الكربون   . 
 

بينهما أحادية فى جزئ مركب ما تساوى   (2) الرابطة  الرابطة بين ذرتى نيتروجين  وطول   أنجستروم  1.46إذا كان طول 

 أنجستروم   0.6تساوى  H)2(جزئ غاز الهيدروجين  الرابطة فى

 أوجد طول الرابطة بين ذرتى النيتروجين والهيدروجين فى جزئ النشادر   .      
 

و أن طول الرابطة    انجستروم         0.72     --   0.84على الترتيب    Cr    ++Mg  ,++   ان نصف قطر أيونى    علمت  ( إذا 3)

 انجستروم   . 2.12األيونية فى جزئ اكسيد الماغنسيوم 

 احسب طول الرابطة فى جزئ اكسيد الكروم   ؟؟.        
 

جزئ فلوريد    وطول الرابطة فى  أنجستروم    A 0.6يساوى    [H - H]إذا علمت أن طول الرابطة فى جزئ الهيدروجين  (  4)

 أنجستروم              A 0.94الهيدروجين  يساوى 

 أحسب  طول الرابطة فى جزئ الفلور    .       
 

وطول الرابطة بين ذرة الكربون وذرة الفلور   أنجستروم 1.76إذا كانت طول الرابطة بين ذرة الكربون وذرة الكلور ( 5)

 أنجستروم.  1.41في أحد المركبات هى 

  أنجستروم.  0.77أوجد طول الرابطة في جزئ الكلور وطول الرابطة في جزئ الفلور علماً بأن نصف قطر ذرة الكربون 
  

 أنجستروم.  3.62أنجستروم وقطر أيون الكلور السالب  2.76إذا كانت طول الرابطة األيونية في كلوريد الصوديوم ( 6)

  أنجستروم مع التعليل.  1.57أوجد نصف قطر أيون الصوديوم ثم قارن بينه وبين نصف قطر ذرة الصوديوم إذا علمت أنه 
  

 1.76انجستروم و طول الرابطة بين الكلور والكربون هى 1.07إذا كان طول الرابطة بين الهيدروجين والكربون  (  7)

 أنجستروم أوجد 0.77أنجستروم ونصف قطر ذرة الكربون 

 طول الرابطة فى كل من جزئ الهيدروجين  ➢

 طول الرابطة  فى جزئ الكلور.  ➢

 وطول الروابط فى الميثان ➢

أنجستروم ونصف قطر   III  2.41أنجستروم وفي كلوريد الحديد  II  2.56ابطة في كلوريد الحديدإذا كانت طول الر(  8)

 أنجستروم أوجد: 1.81أيون الكلور السالب 

  . IIنصف قطر أيون الحديد ➢

 . IIIنصف قطر أيون الحديد ➢

   أنجستروم.   0.99،   1.17ماذا تستنتج من النتائج مع التعليل علماً بأن نصف قطر ذرة الحديد ونصف قطر ذرة الكلورعلى الترتيب  ➢

( انجستروم , طول الرابطة   1إذا كان طول الرابطة بين ذرة النيتروجين والهيدروجين فى جزئ النشادر يساوى )  (  9)

( انجستروم و طول الرابطة فى جزئ الهيدروجين  )   0.96بين ذرة األكسيجين والهيدروجين فى جزئ الماء يساوى )  

 فكم يكون :  0( انجستروم  0.6

 0طول الرابطة فى جزئ النيتروجين  ➢

   0طول الرابطة فى جزئ األكسيجين  ➢

 طول الرابطة فى جزئ أكسيد النيتريك  ➢

 طول الروابط فى جزئ النشادر  ➢
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انجستروم .     0.95انجستروم ونصف قطر ايون الصوديوم    1.57إذا كان أنجستروم ونصف قطر ذرة الصوديوم  (  10)

الكلور   أيون  قطر  الكلور    1.81ونصف  ذرة  قطر  ونصف  جزئ   0.99أنجستروم  فى  الرابطة  وطول  انجستروم 

 انجستروم احسب ما يأتى :  0.66جين  انجستروم. نصف قطر ذرة الكسي 0.6الهيدروجين 

 طول في كلوريد الصوديوم.  ➢

 طول الرابطة فى كلوريد الهيدروجين   ➢

 طول الروابط فى جزئ الماء ➢

 اسئلة متنوعة     : السؤال السادس    :    

 K19Cl , 17P  ,  15Mg  , 12Na  ,  11رتب العناصر األتية حسب نصف القطر   :   (1)

  بدون ترتيب            A   1.17،       0.64،    0.75هى     Fe +2Fe   , Fe ,3+ اذا كانت قيم نصف القطر لكل من  (2)

 حدد قيمة كل منها وماذا تستنتج مع التعليل    ؟؟.
 

(3)   -+   e   +M →M   

   فى المعادلة السابقة مفهوم مهم :

 حدد هذا المفهوم . ➢

 وضض تدرج هذا المفهوم فى الجدول الدورى .  ➢

 العنصر الذى يوجد فى أى دورة و دائما له أقل جهد تأين أول ينتمى الى المجموعة  .........  ➢

 

 

          M →      -M +   e-   +طاقة           (4)

 فى المعادلة السابقة مفهوم مهم : 

 حدد هذا المفهوم . ➢

 وضض تدرج هذا المفهوم فى الجدول الدورى .  ➢

 رتب عناصر الهالوجينات تنازليا حسب تلك الخاصية . ➢

 فسر عدم انتظام تلك الخاصية فى عناصر الدورة الثانية . ➢
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 إلى فلزات والفلزات -“ العناصر:برزيليوسقسم العالم ”

 

 الخاصية الفلزية و الالفلزية  

 الفلزات ا الفلزات 

عناصر يمتلئ غالف تكافؤها بأقل من نصف سعته 

 باإللكترونات . 

عناصر يمتلئ غالف تكافؤها بأكثر من نصف سعته من  

 اإللكترونات .

 )علل(  عناصر كهروموجبة

ألنها تفقد إلكترونات غالف التكافؤ و تتحول الى تركيب  

 الغاز الخامل الذى يسبقها  وتصبض أيونات موجبة.

 )علل( عناصر كهروسالبة

تتحول الى  ألنها تكتسب إلكترونات لتكمل غالف التكافؤ 

 وتصبض أيونات سالبة.  تركيب الغاز الخامل الذى يليها

ل  جيدة التوصيل للكهربية لسهولة انتقا

 اإللكترونات الحرة خاللها.

ال توصل الكهربية لشدة ارتباط إلكترونات التكافؤ بالنواة 

 فيصعب انتقال اإللكترونات.

 تتميز بصغر نصف قطرها تتميز بكبر نصف قطرها.

 .سالبيتها الكهربية -ميلها اإللكترونى  -كبر: جهد تأينها سالبيتها الكهربية  -ميلها اإللكترونى  -صغر: جهد تأينها  

 أشباه الفلزات      

  . عناصر لها مظهر الفلزات ولكن خواصها تشبه خواص الالفلزات 

  . غالف تكافؤها نصف ممتلئ تقريبًا بنصف سعته 

 . سالبيتها الكهربية متوسطة بين الفلزات والالفلزات 

 بدرجة متوسطة ولذلك تسمى أشباه الموصالت . توصل التيار الكهربى 

   ألنها من اشباه الفلزات  . تستخدم فى صناعة اجزاء من األجهزة اإللكترونية مثل الترانزستور 

 

 -أمثلة  :

 

 مالحظات 

 جميع الفلزات تقع يسار اشباه الفلزات فى الجدول الدورى  . •

 جميع الالفلزات تقع يمين  اشباه الفلزات فى الجدول الدورى  . •

 اإلستاتين  التلريوم  أنتيمون  الزرنيخ الجرمانيوم  السليكون البورون

B Si Ge As Sb Te  

 ثالثالدرس ال
 الخاصية الفلزية و الالفلزية 
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 [ فى الدورات األفقية: 1]

تقل الصفة الفلزية من اليسار إلى اليمين بزيادة العدد الذرى السبب نقص نصف القطر حتى تظهر أشباه الفلزات  

 ثم تزداد الصفة الالفلزية وتنتهى بالمجموعة السابعة التى تحتوى على اقوى الالفلزات   .  

 

 ملحوظة 

 ى الالفلزات فى المجموعة السابعة . فى أى دورة أفقية يقع أقوى الفلزات فى المجموعة األولى و يقع أقو

 

 [ فى المجموعة الرأسية : 2] 

 تزيد الصفة الفلزية وتقل الصفة الالفلزية كلما اتجهنا من أعلى إلى أسفل بزيادة العدد الذرى و السبب كبر نصف القطر. 

 

 مالحظات 

 الجدول وهو السيزيوم.أسفل يسار فى الجدول الدورى يقع الفلزات   أقوى •

 وهو الفلور.يمين الجدول فى الجدول يقع أعلى  الالفلزاتأقوى  •

 

 والقاعدية  الحامضيةالخاصية 

   -أنواع األكاسيد:

 [ مترددة. 3]       [ قاعدية. 2]   [ حامضية. 1]

 

 (   5O2,   P3    ,   SO  2,  SO2  CO)           -األكاسيد الحامضية: 

 أكاسيد ال فلزية تتفاعل مع القلويات  مكونة ملض و ماء تذوب فى الماء مكونه أحماض   هى

     CO2 + H2O                  H2CO3            )حمض الكربونيك(   

     SO3 + H2O                  H2SO4            )حمض الكبريتيك( 
 

 األكاسيد الحمضية تتفاعل مع القلويات مكونه ملض و ماء   : 
 

    CO2 + 2NaOH       Na2CO3 + H2O 

 

 -األكاسيد القاعدية :   

 هى اكاسيد فلزية تتفاعل مع األحماض مكونة ملض و ماء  

Na2O + 2HCl           2NaCl + H2O 

MgO + H2SO4           MgSO4 + H2O 

  

 فى الجدول الدورى الصفة الفلزية والالفلزية تدرج
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 -األكاسيد القلوية :  

 هى اكاسيد فلزية تذوب فى الماء مكونة قلويات  . 

 Na2O + H2O                    2NaOH 

  K2O + H2O                    2KOH 

   -األكاسيد المترددة  :  

كأكاسيد قاعدية  وتتفاعل تارة أخرى كأكاسيد  حامضية   هى األكاسيد التى تتفاعل  تارة وينتج فى   

 الحالتين ملض وماء  .

 ZnO   ,   SnO            3O2,   Sb3     O2Al    ,:       أمثلة

ZnO + H2SO4                 ZnSO4 + H2O 

ZnO + 2NaOH                    Na2ZnO2 + H2O 
                                                  

 خارصينات الصوديوم
 

 تدرج الخواص الحامضية والقاعدية فى الجدول الدورى   
 

 -[ فى الدورة األفقية:1]

تقل الصفة القاعدية و تزداد الصفة الحامضية لألكاسيد من اليسار لليمين  بزيادة العدد الذرى      
 

    -: [ فى المجموعة الرأسية2] 

 يمكن اعتبار األحماض و القواعد مركبات هيدروكيسيلية   الصيغة العامة لها 
 

                                                                            MOH       

 

 

 

 

 

 الفلز    Mالذرة  فلز  Mالذرة  

 صغير  كبير  نصف القطر 

أصغر من قوة الجذب   O +(M ,- (قوة الجذب بين قوة الجذب 

     O +(H ,-(بين 

اكثر الى ايون الهيدروجين    Oاى تنجذب الـ 

 الموجب 

أكبر من قوة الجذب    O +(M ,- (قوة الجذب بين

     O +(H ,-(بين

   Mاكثر الى     Oاى تنجذب الـ 

 تتأين المادة كقاعدة التأين

 و تعطى أيون الهيدروكسيل  

 تتأين المادة كحمض 

 أيون الهيدروجين  و تعطى

 MOH        -+ OH +M MOH       ++ H -MO المعادلة 

M + 

O - H + 

 تنافر تجاذب

 تجاذب
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 المجموعة األولى كمثال على الصفة القاعدية 

  O +(M ,- (تزداد الخاصية القاعدية بزيادة العدد الذرى وذلك بسبب زيادة نصف القطر و تكون قوة الجذب بين

 الهيدروجين و  تتأين المادة كقاعدة  و تعطى أيون الهيدروكسيل اكثر أليون   O )-(صغيرة و تنجذب 

 LiOH قلوى ضعيف 

 NaOH قلوى قوى 

 KOH قلوى أكثر قوة 

 RbOH قلوى أكثر قوة 

 CsOH أقوى القلويات 
 

 ؟؟.      NaOHاقوى قاعدية  من      CsOH:  علل

 فيسهل فصل ايون  الهيدروكسيل من السيزيوم  عن الصوديوم  . ألن نصف قطر السيزيوم أكبر من نصف قطر الصوديوم  

 المجموعة السابعة ) مثال على الصفة الحمضية ( 

المجموعة بزيادة العدد الذرى وذلك بسبب زيادة نصف القطر  و تزيد  قوة الجذب   تزداد الخاصية الحامضية فى هذة

و تتأين المادة كحمض  و تعطى   و الهيدروجين  بين العنصر و الهيدروجين  و تقل قوة الجذب بين األكسجين 

 أيون الهيدروجين  .

 HF حمض ضعيف 

 HCl حمض متوسط 

 HBr حمض قوى 

 HI أقوى األحماض

 

 -قوة األحماض األكسجينية: 
 

 كالم خطير جدا : 

                 كلما زاد عدد ذرات األكسجين الغير مرتبطة بالهيدروجين كلما زادت قوة الحمض األكسجينى

 

 -الصيغة العامة لألحماض األكسجينية: 

 

MOn(OH)m 

 

 . هى ذرة العنصر  :     (M)     -حيث:

   (n)     : غير مرتبطة باألكسجين .  عدد ذرات األكسجين 

             (m. عدد ذرات الهيدروجين فى الحمض :     ) 
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 الحمض األقوى:    

 هو الذى يحتوى على عدد أكبر من ذرات األكسجين غير المرتبطة بالهيدروجين.

 أمثلة :   

 نوع الحمض 
غير  Oعدد ذرات 

 Hالمرتبطة بـ 

صيغة الحمض  

 األكسجينية 

MOn(OH)m 

 اسم الحمض 

 

 الحمض 

 H4SiO4 األرثوسليكونيك  Si(OH)4 - حمض ضعيف 

 H3PO4 األرثوفسفوريك  PO(OH)3 1 حمض متوسط 

 H2SO4 الكبريتيك  SO2(OH)2 2 حمض قوى 

 HClO4 البيروكلوريك  ClO3(OH) 3 حمض قوى جداً 
 

 

 سؤال خطير جداً 

 أقوى من حمض الكبريتيك ؟؟.  : حمض البيروكلوريك  للـــع

ذرات أكسجين غير مــرتبط بالهيــدروجين بينمــا   3يحتوى على    3ClO(OH): ألن حمض البيروكلوريك  ابة  ـاإلج

ذرة أكســجين غيــر مــرتبط بالهيــدروجين و كلمــا زاد عــدد ذرات   2يحتوى على    2SO(OH)2حمض الكبريتيك  

 األكسجين الغير مرتبطة بالهيدروجين كلما زادت قوة الحمض األكسجينى  .
 

 -عدد التأكسد:  

تبدو على األيون أو الذرة سواء كان المركب أيونيــًا  هو عدد يمثل الشحنة الكهربية )الموجبة أو السالبة( التى

 أو تساهميًا   .
 

 قواعد حساب أعداد التاكسد

  ( 2عدد تأكسد اى عنصر مهما كان عدد ذرات يساوى صفر, Cu , H 4, P 3, O 2O  ) 

 : عدد تأكسد أى مجموعة ذرية أو األيون يساوى الشحنة التى تكتب أعاله 
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     عدد تأكسد عناصر المجموعة األولى(1A)  (Na , Li , K فــى )  +( وعناصــر المجموعــة 1مركباتهــا دائمــًا )

( فــى جميــع  Al) (3A)( وعناصر المجموعة الثالثة 2)+ ( فى جميع مركباتها دائما Mg , Ca , Ba) (2A)الثانية 

 ( .3)+  مركباته دائما
 

     ما عدا فوق األكسيد مثل  2-عدد تأكسد األكسجين فى جميع مركباته 

 (2O2, Na 2O2H  يكون )-1   ( 2و كذلك ما عدا السوبر أكسيدKO  يكون )- ½  األكســجين فلوريــد كذلك و   

2OF  + ألن السالبية الكهربية للفلور أعلى من األكسجين . 2يكون 
 

  عدد تأكسد الكلورCl   و البروم Br   و اليودI    ما عدا مركباتها مع األكسجين  .سالب واحد 
 

 .  الفلور عدد تأكسده سالب واحد دائما ألنه اعلى العناصر سالبية كهربية 
 

    + ألن الســالبية الكهربيــة  1-مــا عــدا هيدريــد الفلــز يكــون  1عدد تأكسد الهيدروجين فى جميع مركباته

 للهيدروجبن أكبر من السالبية الكهربية للفلزات .

 

 NaH ,    2CaH     ,  KH           ,2MgH   أمثلة

     . مجموع اعداد تأكسد عناصر أى مركب متعادل = صفر 

    

وعند التحليل الكهربى لها يتصاعد غاز الهيدروجين عند   1-مركبات أيونية عدد تأكسد الهيدروجين فيها 

 المصعد ) األنود (  ألن عدد تأكسده سالب .

 

 درات ـــــالهي
 

 طريقة حساب أعداد التأكسد 

 

 احسب عدد تأكسد الكروم فى ثانى كرومات البوتاسيوم   -(:1) مثال

(K2Cr2O7).                       

 عدد تأكسده = صفر    المركب متعادل         -:الحل   

7O2Cr2K صفر = 

 ( = صفر1× +  2س + )2( + 2-×  7) 

 6س = +    س = صفر2+  12-  = صفر 2س + 2+  14-
 

 6عدد تأكسد الكروم فى ثانى كرومات البوتاسيوم = + 
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-2احسب عدد تأكسد الكبريت فى   -(:2مثال )
3SO 

 

 -الحل:

 2 -عدد تأكسده =     المركب متأين  

 2-+ س =  6-   2-( + س = 2-×  3) 

     4= +  2 – 6س = 

 4عدد تأكسد الكبريت فى مجموعة الكبريتيت = + 
 
 

 -مميزات استخدام التأكسد :

 

 معرفة التغير الذى يحدث للعنصر من حيث التأكسد واالختزال أثناء التفاعالت الكيميائية . 
 

 -التأكسد:

 هى عملية فقد إلكترونات ينتج عنها زيادة فى الشحنة الموجبة أو نقص الشحنة السالبة . 

 

 -االختزال: 

 هو عملية اكتساب إلكترونات ينتج عنها نقص فى الشحنة الموجبة  أو زيادة الشحنة السالبة   

 

 ملحوظة هامة 

 هناك معادالت ال يحدث فيها أكسدة أو إختزال  

 و السبب فى ذلك أن هذا النوع من المعادالت يحدث فيه تبادل بيت األيونات دون انتقال اإللكترونات .   

 

 مثل
 

 تفاعالت األحماض مع كربونات أو بيكربونات الفلزات . ➢
 

✓ 2HCl + Na2CO3  →2NaCl + H2O + CO2 

✓ H2SO4  + Na2CO3  →  Na2SO4 + H2O + CO2 
 

 تفاعالت األحماض مع أكسيد او هيدروكسيد الفلز . ➢

✓ HCl +NaOH → NaCl  + H2O   

 تفاعالت محاليل األمالح مع بعضها . ➢

 

 -:ان وجد  بين نوع التغير الحادث من أكسدة واختزال فى التفاعل التالى -:مثال
 

K2Cr2O7 + 6FeCl2 + 14 HCl           2KCl + 2CrCl3 + 6FeCl3 + 7H2O 
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 علل لما ياتى   : السؤال االول   :   

 الالفلزات عناصر  كهروسالبة  .  -11.                                 الفلزات عناصر  كهروموجبة (1)

 الالفلزات عناصر  رديئة  التوصيل للكهرباء   . -  12الفلزات عناصر  جيدة التوصيل للكهرباء   .                (2)

 .السيزيوم اقوى الفلزات  - 13تسمى  اشباه الفلزات باشباه الموصالت   .                  (3)

 ا كسيد الماغنسيوم  اكسيد قاعدى  .   - 14ثانى اكسيد الكربون اكسيد حمضى  .                      (4)

 اكسيد الزنك من األكاسيد المترددة  .    - 15اكسيد الصوديوم اكسيد قلوى   .                           (5)

 فلور دائما سالب  واحد  .عدد تاكسد ال   - 16     2عدد تاكسد االكسجين فى فلوريد األكسجين +  (6)

 تفاعالت التعادل ال تعتبر تفاعالت اكسدة اختزال     - 17اهمية استخدام اعداد التاكسد  .                            (7)

 هيدروكسيد السيزيوم اقوى قاعدية من هيدروكسيد الصوديوم     - 18حمض البيروكلوريك اقوى من حمض الكبريتيك   .    (8)

  1 -عدد تاكسد الهيدروجين فى هيدريدات الفلزات    - 19يك اقوى من حمض الهيدروكلوريك  .   حمض الهيدرويود (9)

 تستخدم  اشباه الفلزات فى صناعة  اجزاء األجهزة اإللكترو نية  .  (10)

 قارن بين كل من  : السؤال الثانى  :    

 األكاسيد الحمضية  و القاعدية و المترددة -3    األكسدة و اإلختزال     - 2     الفلزات و الالفلزات  و اشباه الفلزات  - 1

 ما المقصود بكل من   : السؤال الثالث   :    

 الكترونات التكافؤ    -3اشباه الفلزات                -2          عدد التاكسد                        -1

   بالمعادالت :وضض السؤال الرابع  :   

 ذوبان ثالث اكسيد الكبريت فى الماء .   - 6ذوبان ثانى اكسيد الكربون فى الماء   .                                   (1)

 ذوبان اكسيد الصوديوم  فى الماء  - 7تفاعل ثانى اكسيد الكربون مع هيدروكسيد الصوديوم  .         (2)

 تفاعل اكسيد الخارصين مع حمض الكبريتيك   -8                                ذوبان اكسيد البوتاسيوم  فى الماء .     (3)

 تفاعل اكسيد ماغنيسيوم مع حمض الكبريتيك     - 9    تفاعل اكسيد الصوديوم مع  حمض الهيدروكلوريك  .         (4)

 تفاعل اكسيد الخارصين  مع هيدروكسيد الصوديوم   .  (5)

 التأكسد للعناصر اآلتية: احسب أعداد السؤال الخامس :   

 [ األكسجين فى: 1]

OF2                   KO2                         K2O                 Na2O2                 Li2O              O2 

 [ الكلور فى 2]

NaCl              NaClO4               NaClO3             NaClO2            NaClO 
    

 [ النيتروجين فى  : 3]

HNO3                              NO2                      HNO2                         NO                  N2O                N2             NH3 

                         

  [ الكبريت فى4]

Na2S2O3               K2S                  SO2                 NaHSO3                     H2SO4                     

 لثثاعلى الدرس ال           اسئلة 
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 [ المنجنيز فى 5]

   NaMnO4            MnCl2                KMnCl2               KmnO4          2 MnO 

                                      

 ( النيتروجين فى  6)

 ]-3][NO+
4[NH                         4الهيدرازينH2N                                         هيدروكسيل امينOH2NH 

 نيتريت االمونيوم  .                     O2N    اكسيد النيتروز       NH }4 {+   ايون االمونيوم  

 

 أكسدة أو اختزال إن وجد: تبع التغيرات التالية وبين ما تم من السؤال السادس :     

 

[1]  CO → CO2         [2]  O2 →O3                                      [3]  Cr2O7
2  → Cr2O3 

[4] NO2 → N2O4                    [5] MnO4
-
→ MnO2                       [6]   ClO- → ClO3

-     

2FeCl →3FeCl  [7] 

 

 وضض التأكسد واألختزال لكل من:السؤال السابع  :   

 الفوسفور والكلورفى  : 

                                              + 5HCl  4PO3> 2H-----O  22P  + 5HClO  + 3H 

 الكروم والكبريت فى  

O2+ S  + H +3  >  Cr----------S   2+ H  2 - 
7O2Cr  

                                      الخارصين والحديد فى

Zn + CuSO4 ----------> Zn SO4 + Cu 

 الحديد والكروم في التفاعل اآلتى: 

 

 المنجنيز والكلور في التفاعل اآلتى: 

 
 الكلور واليود في التفاعل اآلتى:                               

     
 :                                    الكبريت في التفاعل اآلتى 

    
 

 أحسب عدد تأكسد المجموعات الذرية األتية: السؤال الثامن  :     
 

3ClO  +( 5علمًا بأن عدد تأكسد الكلور .) 

7O2P  +( 5علمًا بأن عدد تأكسد الفوسفور .) 

7O2Cr  +( 6علمًا بأن عدد تأكسد الكروم .) 

4NH ( 3-علمًا بأن عدد تأكسد النيتروجين.) 

 

22424242 ClOH2SONaMnSOMnOSOH2NaCl2 +++→++

22 INaCl2ClNaI2 +⎯→⎯+

OH2S3SOSH2 222 +⎯→⎯+

OH7CrCl2KCl2FeCl6OCrKHCl14FeCl6 2337222 +++→++
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 اسئلة عامة على  الباب الثانى ( 1)
 

 اختر اإلجابة الصحيحة من بين األقواس فيما يلى :  السؤال االول: 

 (      F    /    Li     /  Na    /  Cl)                                        اصغر العناصر التالية نصف قطر هو ........   (1

 (   Li    /  O   /    Na    /     S)                                       اصغر العناصر التالية جهد تأين هو .........     (2

 (   HF   / HCl   / HBr  / HI)                                             اكثر االحماض التالية صفة حامضية هو ..   (3

 ) فلور  / الكلور  / االكسيجين / اليود  (                                      اكثر العناصر صفة ال فلزية هو ......     (4

 (  6-/    2-/   2) صفر  /  +                                يساوى ....... O3عدد تأكسد االكسيجين فى غاز االوزون  (5

 عنصر فى الجدول الدورى نصف قطر هو ......   اصغر (6

 الليثيوم (  –الهيدروجين  -االكسيجين   –) الفلور  (7

 (  4-/   3-/   1) صفر  / +                                        عدد تأكسد النيتروجين فى ايون االمونيوم............. (8

 اشباه الفلزات (  -االقالء      د -الهالوجينات   جـ -ناصر الخاملة    بالع -) أ اكبر عناصر الجدول الدورى نصف قطر .. ...... (9

غاز خامل    D( تقع فى ثالث مجموعات متتالية فى دورة واحدة وكان العنصر    A    ,B     ,Dثالث عناصر )  (10

 (   B    -/  B  +2  /   B  +B /-2)            عند اتحاده بالهيدروجين يكون ........              Bف ن ايون العنصر  

غاز خامل    D( تقع فى ثالث مجموعات متتالية فى دورة واحدة وكان العنصر    A    ,B     ,Dثالث عناصر )  (11

 (A  +/ A  2-A  /  -A /2+)                              عند اتحاده بالهيدروجين يكون ........   Aف ن ايون العنصر   

 تحتوى الدورة السادسة على ....... انواع من العناصر   (12

 ستة  -د                               خمسة     -ج                   اربعة          -ب                       ثالثة      -أ

 بيكرومات البوتاسيوم يساوى ....... عدد تأكسد الكروم فى  (13

 (  3-)  -د                         (            6)+  -ج                         (  2) +  -ب                  (        3) +  -أ

 اكبر عناصر الدورة الواحدة من حيث نصف القطر هى عناصر ......  (14

 اشباه الفلزات   -د                                االقالء    -ج                الهالوجينات   -ب             العناصر الخاملة  -أ

 تتميز الالفلزات بأن: ……  (15

 خواصها كهروموجبة. -ب                                     ميلها اإللكترونى صفر.  -أ

 نصف قطر ذراتها كبير.  -د                                               جهد تأينها كبير.  -ج

 هو: …… 3O2S2Naعدد تأكسد الكبريت فى مركب   (16

 (  4-) -د                             (        4)+  -ج                      (        2-)  -ب                   (        2) +  -أ

 يكون من عناصر   6S1,5d7 4f ,  2ات الطاقة الخارجية له عنصر التوزيع اإللكترونى لمستوي (17

 ممثل  -د                  اللنثانيدات    -ج                األكتينيدات      -ب      االنتقالية رئيسى      -أ

 يكون من عناصر   ...........  6S3,5d14 4f ,  2عنصر التوزيع اإللكترونى لمستويات الطاقة الخارجية له  (18

 ممثل  -د                  اللنثانيدات      -ج            األكتينيدات          -ب          االنتقالية رئيسى  -أ

 



 
 

67 
 

 

ف ن طول   oA  0.6وطول الرابطة فى جزئ الهيدروجين   oA  1.32اذا كان طول الرابطة فى جزئ األكسجين  (19

 جزئ الماء تساوى ......               فى  الروابط 

 انجستروم  0.96    -د            انجستروم   1.92   -ج        انجستروم  1.93  -ب     انجستروم       1.62  -أ

 اكبر عناصر الدورة الواحدة من حيث جهد التأين هى عناصر .......  (20

 اشباه الفلزات   -د                        االقالء       -ج       الهالوجينات         -ب           العناصر الخاملة     -أ

 عندما ترتبط ذرة فلز مع ذرة ال فلز لتكوين جزئ ف ن طول الرابطة يساوى: ……  (21

 مجموع نصفى قطرى األيونين      -مجموع نصفى قطرى الذرتين         ب -أ

 ضعف قطر ذرة الفلز   -د          ضعف قطر ذرة الالفلز      -ج

 اصغر عناصر الدورة الواحدة من حيث نصف القطر الذرى هى عناصر ........  (22

 اشباه الفلزات   -د                            االقالء   -ج          الهالوجينات      -ب            العناصر الخاملة     -أ

أنجستروم وطول الرابطة فى بين ذرى الكربون وذرة الكلور   1.98إذا كان طول الرابطة فى جزئ الكلور يساوى   (1

 أنجستروم ف ن نصف قطر ذرة الكربون هو: ……  1.76يساوى 

 أنجستروم  3.74   -د              أنجستروم  0.77  -ج        أنجستروم    1.1  -ب         أنجستروم  0.12 -أ

 دول الدورى للعناصر تتشابه عناصر الدورة الواحدة فى ................ فى الج (23

 عدد الكترونات المستوى الخارجى      -نصف القطر                                         ب  -أ

 الخواص    -د              عدد الكم الريئسى                   -ج

 OH + MOH  ==== M +-  تتأين طبقا للمعادلة      تمثل ذرة العنصر التى (24

 ذرة ال فلز والمادة حمض     -ب                    ذرة فلز والمادة حمض          -أ

 ذرة فلز والمادة قاعدة     -د                     ذرة ال فلز والمادة حمض       -ج

   --------دده الذرى يشبه فى خواصه العنصر الذى ع 9العنصر الذى عدده الذرى   (25

 17 -د                                  19 -ج                              10 -ب                              11    -أ

 X   <-----------  -X  + e-  + -طاقة   تعبر المعادلة التالية عن ......     (26

 جهد التأين االول  -ب                               القابلية االلكترونية    -أ

 السالبية الكهربية  -د                               جهد التأين الثانى    -ج

   -----جميع هذه العناصر تقع فى الدورة الثالثة ماعدا العنصر الذى عدده الذرى  (27

 19 -د                                  15 -ج                                11 -ب                                 18 -أ

 أقوى العناصر صفة فلزية هو ........             (28

 Sc  -د                               Cs    -ج                                  K   -ب                             Na   -أ     

 ماء االكسيجين يساوى ........      عدد تأكسد األكسيجين فى  (29

 (   -½)    -د                    (         1-)   -ج                            (   2-)   -ب                      (   2) +    -أ 

 للعناصر تتشابه عناصر الدورة الواحدة فى ................  فى الجدول الدورى (30

 عدد الكترونات المستوى الخارجى   -نصف القطر                                   ب -أ

 الخواص    -د                    عدد الكم الريئسى        -ج
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 تحتوى الدورة الخامسة على ...... من العناصر      (31

 خمسة انواع   -د           اربعة انواع       -ج                   ثالثة انواع          -ب                   نوعان        -أ

 عدد ذرات االكسيجين الغير متصلة بالهيدروجين فى حمض النيتريك هو ......  (32

 صفر   -د       رات            ثالث ذ -ج                       ذرتين           -ب                ذرة واحدة     -أ

 هو .....  بروتون 17نيوترون ، و 18( إلكترون ، و   18الجسيم الذي يحتوي على )  (33

   36ذرة عددها الكتلى    -ب                     18ذرة عددها الذرى   -أ

 (  1-ايون شحنته ) -(                     د 1) +  ايون  شحنته -جـ

 هو .....  بروتون 11نيوترون ، و  12( إلكترونات ، و  10الجسيم الذي يحتوي على )  (34

    12ذرة عددها الكتلى    -ب                     23ذرة عددها الذرى   -أ

 (  1-ايون شحنته ) -(                     د 1ايون  شحنته ) +  -جـ

 يكون من عناصر .......  6S1,5d1 4f ,  2التوزيع اإللكترونى لمستويات الطاقة الخارجية له عنصر  (35

 ممثل  -د          اللنثانيدات     -ج                      األكتينيدات     -ب           االنتقالية رئيسى   -أ

 فى الجدول الدورىيقع فى ....    4s  ,23d ,2يقع العنصر الذى تركيبه اإللكترونى    - (36

    IIBالدورة الثالثة والمجموعة   -ب              IIAالدورة الرابعة والمجموعة  -أ

   IVBالدورة الرابعة والمجموعة  -ج            IVBالدورة االثالة والمجموعة  -جـ

 M+    +طاقة     ----------- >   e  +  +2M-تعبر المعادلة التالية عن ......     (37

 جهد التأين االول  -القابلية االلكترونية                      ب -أ

 جهد االيثارة .  -جهد التأين الثانى                            د  -جـ

 الهيدروجين عند االنود ما عدا ......  عند التحليل الكهربى لجميع المركبات التالية نالحظ  تصاعد (38

    O2H  -د                          2CaH   -جـ                           NaH  -ب                            Li H  -أ

 أصغر عناصر الدورة الواحدة جهد تأين هى عناصر ...  (39

 اشباه الفلزات  -د                          االقالء   -جـ                 الهالوجينات  -ب             العناصر الخاملة    -أ

 جميع هذه العناصر فلزات ما عدا ......   (40

 الهالوجينات  -د                 األكتينيدات     -ج      االنتقالية الرئيسيه    -ب                      اللنثانيدات  -أ

 الدورة االولى على ....... من العناصر      تحتوى (41

 اربعة انواع  -د                 ثالثة انواع       -ج                      نوعان     -ب                  نوع واحد        -أ

 الجدول الدورى للعناصر تتشابه عناصر المجموعة الواحدة فى ................  فى (42

 عدد الكترونات المستوى الخارجى  -ب                                      نصف القطر      -أ

 السالبية الكهربية    -د               عدد الكم الريئسى                   -ج
 ..........هى  مقدار الطاقة الالزمة لنقل الكترون من مستوى طاقة اقل الى مستوى طاقة اكبر   (43

 طاقة االيثارة          -ب                       التأين                    طاقة  -أ

 ال توجد إجابة صحيحة   -د                            الميل االلكترونى          -ج

   CrO...........  نصف قطر ايون الكروم فى      3O2Cr نصف قطر ايون الكروم فى  (44

 ضعف   -د                 اصغر من         -جـ                        يساوى    -ب                     اكبر من     -أ
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 عناصر اللنثانيدات مع عناصر االكتينيدات فى ..........  تتشابه (45

 أنها فلزات       -أنها جميعها مشعة                                                  ب -أ

 ) ب ،جـ معا (  -د                   عدد الكترونات مستوى الطاقة الخارجى     -جـ

 العدد الذرى فى الدورة الواحدة من الجدول الدورى ........  بزيادة (46

 تقل الصفة الفلزية وتزداد الصفة القاعدية   -ب                           لحامضية        أ ـ  تزداد الصفة الفلزية وا 

 تقل الصفة القاعدية وتزداد الصفة الحامضية   -د         تزداد الصفة الالفلزية وتقل الصفة الحامضية        -جـ 

 هذا العنصر يعتبر .......  ( 26عدده الذرى ) عنصر (47

 عنصر خامل -د                        شبه فلز            -جـ                    ال فلز        -ب                     فلز        -أ

 قوة حمض االرثو سيليكونيك  .......... قوة حمض النيتروز .  (48

 ضعف   -د                       اصغر من           -جـ                       يساوى   -ب                  اكبر من    -أ

 اكبر عناصر الجدول الدورى صفة ال فلزية وسالبية كهربية وميل الكترونى .......  (49

 اشباه الفلزات  -د                      العناصر النبيلة      -جـ            الهالوجينات       -ب                   االقالء      -أ

    علل لما يأتى :السؤال الثانى  :   

 نصف قطر  الصوديوم أكبر من نصف قطر الكلور  .1

   )17(Clأقل من جهد تأين الكلور  )Mg)12جهد تأين الماغنسيوم  .2

  يزداد نصف القطر الذرى فى المجموعة ويقل فى  الدورة بزيادة العدد الذرى  .3

 أيون الفلوريد السالب وأيون الصوديوم الموجب لهما نفس التركيب اإللكترونى   .4

 نصف قطر أيون الال فلز أكبر من نصف قطر ذرته بينما نصف قطر أيون الفلز أصغر من نصف قطر ذرته   .5

 ال يمكن قياس نصف قطر الذرة فيزيقياً.  .6

 د الذرى. يزداد جهد التأين فى الدورات ويقل فى المجموعات بزيادة العد  .7

 (  Mg 2+ارتفاع جهد التأين األول فى الغازات النبيلة. او ) يصعب الحصول على ايون   .8

 الميل اإللكترونى للفلور أقل من الميل اإللكترونى للكلور. .9

 الفلزات جيدة التوصيل للكهرباء وعناصر كهروموجبة. .10

 السيزيوم أقوى الفلزات والفلور أقوى الالفلزات.  .11

 ضية لهاليدات الهيدروجين بزيادة العدد الذرى. تزداد الخاصية الحام .12

 يعتبر هيدروكسيد السيزيوم أقوى القلويات  .13

 ثانى أكسيد الكربون أكسيد حمضى وأكسيد الصوديوم أكسيد قاعدى.  .14

 أكسيد متردد.  3O2Alأكسيد األلومنيوم  .15

 اشمل ست مجموعات. (p)تشمل مجموعتين بينما عناصر الفئة   (s)عناصر الفئة  .16

 عناصر اللنثانيدات متشابهة فى الخواص الكيميائية.  .17

 عدم انتظام الميل االلكترونى للبريليوم و النيتروجين  والنيون بالنسبة لعناصر الدورة الثانية  .18

 حمض البيروكلوريك لقوى من حمض االرثوفوسفوريك .19

والقلويات عبارة عن مركبات هيدروكسيلية للعناصر..فسر لماذا المركب  األحماض األكسيجينية  .20

 الهيدروكسيلى لعنصر الكلور يسلك كحمض والمركب الهيدروكسيلى لعنصر الصوديوم يسلك كقلوى. 
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 عند أتحاد النيتروجين باألكسجين يأخذ أعداد تأكسد موجبة بينما عند أتحاده بالهيدروجين يأخذ أعداد تأكسد سالبة. .21

 أخذ األكسجين أعداد تأكسد موجبة عند أتحاده بالفلور.ي .22

 حمض الكبريتيك اكثر قوة من حمض الكبريتوز .23

 حمض النيتريك اقوى من حمض النيتروز  .24

 يفضل اعداد التأكسد عن التكافؤ  .25

 عناصر اللنثانيدات متشابهة فى الخواص الكيميائية.  .26

 الهيدروجين وموجبة مع األكسجين يتخذ النيتروجين أعداد تأكسد سالبة مع  .27

 HFأقوى من حمض الهيدروفلوريك  HIحمض الهيدرويوديك   .28

 -ماذا يقصد بكل من:السؤال الثالث  :   

 عدد التأكسد                 الميل اإللكترونى            أشباه الفلزات           السالبية الكهربية  

  قارن بين :السؤال الرابع  :   

  الميل اإللكترونى والسالبيه الكهربية   (1)

 الالنثانيدات واألكتينيدات  (2)

 الفلزات والالفلزات  (3)

 االكاسيد الحامضية واالكاسيد القاعدية   (4)

   رتب المواد االتية :السؤال الخامس   :      

1. O    2/ H   2H /3   / NH    3PH     تنازليا حسب القطبية   ...... 

 ......تناليا حسب قوة الحمض      HClO  -حمض النيتريك    -توز  حمض الكبري -حمض بيركلوريك   .2

<    ----حمض االرثو فوسفوريك / حمض االرثو سيليكونيك  / حمض البيركلوريك /حمض الكبريتيك  .3

 حسب قوة الحمض 

4. 4           HClO -  2HClO -  3HClO  -HClO        ------ حسب قوة الحمض   > 

5. +6 , S  +4, S  +2, S  2-S   ,  S16
 تصاعديا حسب نصف القطر   ---------   

6. k 19Li  ,  3Na  , 11     -------------   تصاعديا حسب الصفة الفلزية 

7. I53 -Br  35  –F 9 -Cl   17   تنازليا حسب الصفة الالفلزية .............. 
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 أسئلة عامة متنوعة على الباب الثانى ( 2)

 

 -أكمل العبارات اآلتية: -السؤال األول

العناصر المثالية عناصر غير مكتملــة فــى كــل مــن المســتوى الفرعــى …… أو …… بينمــا  -1

العناصر االنتقالية الرئيسية غير مكتملة فى المستوى الفرعى …… واللنثانيدات غير مكتملة 

 واألكتينيدات غير مكتملة فى المستوى الفرعى ……فى المستوى الفرعى …… 

 نصف قطر األيون السالب …… من ذرته بينما نصف قطر األيون الموجب …… من ذرته. -2

 أكسيد الخارصين من األكاسيد …… بينما ثانى أكسيد الكربون من األكاسيد …… -3

 ( فى ………1-عدد تأكسد األكسجين يساوى ) -4

كباته هو …… بينما فى هيدريدات الفلــزات يكــون عدد تأكسد الهيدروجين فى معظم مر -5

.…… 

 السالبية الكهربية لذرة الكلور أكبر من السالبية الكهربية للصوديوم بسبب ……… -6

 تقع أقوى الفلزات فى …… بينما أقوى الالفلزات فى …… الجدول الدورى. -7

 

 -علل لما يأتى:السؤال الثانى:

 .نصف قطر  الصوديوم أكبر من نصف قطر الكلور (1)

 فى المجموعة الرأسية يزداد نصف القطر بزيادة العدد الذرى. (2)

 نصف قطر األيون الموجب أقل من نصف قطر ذرته. (3)

 يقل نصف قطر الذرة تدريجيًا بزيادة العدد الذرى فى الدورة األفقية. (4)

 ال يمكن قياس نصف قطر الذرة فيزيقياً. (5)

 نصف قطر ذرة األكسجين أقل من نصف قطر ذرة الكربون. (6)

 التأين الثانى فى البوتاسيوم كبير جداً.جهد  (7)

 ال يتمشى جهد التأين للبريليوم والنيتروجين مع التدرج فى الجهد التأين لعناصر الدورة الثانية. (8)

 يزداد جهد التأين فى الدورات ويقل فى المجموعات بزيادة العدد الذرى. (9)

 ارتفاع جهد التأين األول فى الغازات النبيلة. (10)

 اإللكترونى للفلور أقل من الميل اإللكترونى للكلور.الميل  (11)

 السالبيه الكهربية للكلور أكبر من السالبية الكهربية للبروم. (12)

 الفلزات جيدة التوصيل للكهرباء وعناصر كهروموجبة. (13)

 السيزيوم أقوى الفلزات والفلور أقوى الالفلزات. (14)

 دد الذرى.تزداد الخاصية الحامضية لهاليدات الهيدروجين بزيادة الع (15)

 ثانى أكسيد الكبريت أكسيد حمضى وأكسيد الباريوم أكسيد قاعدى. (16)

 أكسيد متردد. 3O2Alأكسيد األلومنيوم  (17)

 هيدروكسيد السيزيوم أقوى من هيدروكسيد البوتاسيوم. (18)
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 الفريون أفضل من النشادر فى المواد المبردة. (19)

 (.2-( أو )1-عدد التأكسد لألكسجين أحينا صفر وأحيانا يكون ) (20)

 شمل الدورة الثانية على ثمانية عناصر بينما تشتمل الدورة الرابعة على ثمانية عشر عنصراً.ت (21)

 اشمل ست مجموعات. (p)تشمل مجموعتين بينما عناصر الفئة  (s)عناصر الفئة  (22)

 عناصر اللنثانيدات متشابهة فى الخواص الكيميائية. (23)

 (.3يعصب الحصول على مركبات للماغنسيوم عدد تأكسده بها )+  (24)

 

 السؤال الثالث: 

 -وأيها ال يحدث بها تأكسد واختزال مع التعليل: –أى التفاعالت اآلتية يحدث بها تأكسد واختزال 

 (1) Zn + CuSO4   Zn SO4 + Cu 

(2) 2HCl + Na2CO3      2NaCl + CO2 + H2O 

(3) 2AgNO3 + Na2S       2NaNO3 +Ag2S 

(4) 3CuO + 2NH3   N2 + 3H2O + 3Cu 

 

 السؤال الرابع: 

 ثم فسر أيهما أكثر قوة.  – 3HPO - 4PO3(H(األكسجينية للحمضين اآلتيين  اكتب الصيغة
 

 السؤال الخامس: 

علــى الترتيــب هــى   Cl3CHطول الرابطة بين الهيدروجين والكربون وبين الكلور والكربون فى جزئ    إذا كان

أنجستروم أوجد طــول الرابطــة فــى كــل مــن جــزئ   0.77أنجستروم ونصف قطر ذرة الكربون    1.76و    1.07

 الهيدروجين وجزئ الكلور.
 

   السؤال السادس:

 -التأكسد واالختزال لكل من المنجنيز والكلور فى التفاعل اآلتى: وضض

2KMnO4 + 16 HCl        2KCl + 2MnCl2 + 8H2O +5Cl2 
 

 اختر اإلجابة الصحيحة:  السؤال السابع: 

 [ تحتوى الدورة السادسة على …… أنواع من العناصر.1]

 )د( خمسة.                   أربعة.)ج(           )ب( ثالثة.              )أ( ستة.

 [ تتميز الالفلزات بأن ……2]

  )ب( عناصر كهروموجبة.        )أ( جهد تأينها كبير.

 )د( نصف قطر ذراتها كبير.                 )ج( ميلها اإللكترونى صغير.

 [ تزداد السالبية الكهربية فى الدورات األفقية ……3]

 )ب( بنقص العدد الذرى.   نصف قطر الذرة. )أ( ب زدياد

 )د( )أ، ب( معاً.              )ج( بنقص نصف القطر.
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 ف ن المادة ……. O  ،+H-أكبر من قوة الجذب بين  O  ،+M- ن[ فى الشكل المقابل إذا كانت قوة الجذب بي4]

 تتأين كحمض.)ب(   )أ( تتأين كقاعدة.

 )د( تتأين كمض وقاعدة.   )ج( ال تأين.

  M)+([ فى الشكل المقابل فى حالة الصوديوم يمثل 5]

  أليون الهيدروجين. O-)أ( تنجذب 

 أليون الصوديوم. O-)ب( تنجذب 

 والصوديوم. O-)ج( تقوى الرابطة بين 

 )د( يحدث تأين وينتج حمض.

 تفاعل أكسدة واختزال وهو ……[ أحد التفاعالت اآلتية ال يمثل 6]

a) 2P + 5HClO + 3H2O               2H3PO4 + 5HCl 

b) Zn + 2HCl       ZnCl2 + H2 

c) Mg + CuSO4      MgSO4 + Cu 

d) NaOH + HNO3       NaNO3 + H2O 

 

 [ أحد التفاعالت التالية يمثل تفاعل أكسدة واختزال وهو ……7]

a) CuO + H2SO4                        CuSO4 + H2O 

b) CaCO3 + 2HCl      CACl2 + H2O + CO2 

c) Cr2O7
2- + 3H2S + 8H+    2Cr3+ + 3S + 7H2O 

d) NaCl + AgNO3      AgCl + NaNO3 

 ما المقصود بكل من:  السؤال الثامن:

 العناصر االنتقالية الداخلية.[ 3]  [ العناصر النبيلة.2]       [ العناصر الممثلة.1]

 [ األكسدة.6]  [ األكسيد المتردد5]  [ عدد التأكسد.4]

 

 ما الفرق بين: السؤال التاسع:

 [ التأكسد واالختزال.2]  [ جهد التأين األول والثانى.1]

 [ األكسيد الحمضى واألكسيد القاعدى واألكسيد المتردد.3]

 

 العلمى لما يأتى: ما المفهوم   السؤال العاشر:

 مجموعة العناصر التى يمتلئ غالف تكافؤها بأقل من نصف سعته باإللكترونات. -1

 العدد الذى يمثل الشحنة الكهربية التى تبدو على الذرة أو المركب. -2

 عملية اكتساب إلكترونات ينتج عنها نقص فى الشحنة الموجبة. -3

 

 

 

 

O - H + 

 تنافر تجاذب

 تجاذب

M + 
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 التأكسد للعناصر اآلتية: احسب أعداد      السؤال الحادى عشر:

 [ األكسجين فى:1]

OF2 – KO2 – Na2O2 – Li2O – O3 – O2 

 [ الكلور فى:2]

NaCl – NaClO4 – NaClO3 – NaClO2 - NaClO 

 [ النيتروجين فى:3]

HNO3 – NO2 – HNO2 – NO – N2O – N2 – NH3 

 [ الكبريت فى:4]

Na2S2O3 – K2S – SO2 – NaHSO3 – H2SO4 

 [ المنجنيز فى:5]

NaMnO4 – MnCl2 – KMnCl2 – KmnO4 – MnO2 

 

   السؤال الثانى عشر:

 تبع التغيرات التالية وبين ما تم من أكسدة أو اختزال إن وجد:

[1]  CO   CO2 

[2]  Cr2O7
2-  Cr2O3 

[3]  O2   O3 

[4] NO2   N2O4 

[5] MnO4
-
                      MnO2 

[6] ClO-   ClO3
- 

[7] FeCl3   FeCl2 
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 -أختر االجابة الصحيحة فيما يلي :

 أقترح العالم ........أول نظرية عن تركيب الذرة علي أساس تجريبي . -1

 د( برزيليوس                          ج( بور                         ب( شرود نجر                     أ( رذرفورد      

 أقترح العالم ..........أول نظرية عن تركيب الذرة . -2

 د( دالتون                        ج( أرسطو                     ب( طومسون                  أ( رذرفورد          

 العالم الذي أكتشف أشعة المهبط هو ..........  -3

 د( طومسون                   ج( رذرفورد                              ب( دالتون                        أ( بويل        

 جميع ما يلي من خصائص أشعة المهبط ما عدا ....................  -4

 ب( تسير في خطوط مستقيمة .                               أ( لها تأثير حراري.       

 د( تتأثر بالمجالين الكهربي والمغناطيسي.                                ج( موجبة الشحنة .      

 أول من وضع تعريف للعنصر هو العالم ...........  -5

 د( بويل                    ج( رذرفورد                        ب( طومسون                         ا( دالتون      

 أربعة مكونات تراب وهواء وماء ونار. تبني .....فكرة أن المادة تتألف من  -6

 د( رذرفورد                            ج( أرسطو                         ب( دالتون                            أ( بور      

 أدي االعتقاد بصواب فكرة ........الي شل تطور علم الكيمياء ألكثر من الف عام.  -7

 ديمو قراطيس       –ج                            ب( دالتون                      أ( أرسطو   

 في أي من الحاالت االتية يمكن توليد أشعة المهبط ؟  -8

 ات الحرارة  في الظروف العادية من الضغط ودرج -أ

 تحت ضغط عالي وفرق جهد كهربي عالي   -ب

 فولت ( 10000تحت ضغط منخفض وفرق جهد كهربي مناسب )    -ج

 د( جميع اإلجابات السابقة صحيحة  

 جميع الغازات في الظروف العادية من الضغط ودرجات الحرارة تكون ............  -9

 د( كل ما سبق                    هرباء               ج( متأينة       ب( موصلة للك            أ( عازلة للكهرباء   

 من خصائص أشعة المهبط ..........  -10

 أ( لها تأثير حراري            ب( يتغير سلوكها بتغير نوع مادة المهبط 

 د( ال تتأثر بالمجالين الكهربي والمغناطيسي        ج( موجبة الشحنة       

 ...هي سيل من أشعة غير المنظورة تحدث وميض علي جدران أنبوبة التفريي الكهربي  أشعة ...... -11

 د( الكاثود                           ج( جاما                               ب( بيتا                             أ( الفا       

 األشعة ...... في تجربة رذرفورد عند استخدام صفيحة الذهب معظم  -12

 ب( ترتد في عكس مسارها                                       أ( تنفذ علي استقامتها             

 د( كل ما سبق                           ب( تحدث ومضات علي  جانبي الوضع األول 
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 قام العالمان ..........ب جراء تجربة رذرفورد الشهيرة   -13

 ماريسدن           ب( جيجر وبويل                        ج( ارسطو وبويل              د( ماريسدن وبويل أ( جيجر و 

 شبة العالم ........... الذرة بالمجموعة الشمسية    -14

 د( بويل                        ج( دالتون                                    ب(  بور                   أ(  رذرفورد         

 توصل رذرفورد الي أن الجزء الكثيف الذي يشغل حيز صغير هو ........   -15

 د( الذرة                           ج( النواة                                   ب( المدار                     أ( االلكترونات   

 ......... ارتداء بعض األشعة في تجربة رذرفورد يثبت  -16

 ب( الذرة مصمت                                            معظم الذرة فراغ                          -أ

 د( كل ما سبق                      ج( احتواء الذرة علي نواة مرتفعة الكثافة       

 بناء علي نموذج ذرة رذرفورد فان النواة يتركز فيها .... -17

 ب( معظم الكتلة والسرعة        أ( الشحنة السالبة ومعظم كتلة الذرة                           

 د( الشحنة الموجبة ومعظم كتلة الذرة           ج( الشحنة الموجبة وقدر ضئيل من كتلة الذرة               

 الدليل علي أن أشعة المهبط تدخل في تركيب جميع المواد هو انها   -18

                                                    ذات تأثير حراري           -أ 

 ب( تسير في خطوط مستقيمة                    

                                       ج( تتكون من دقائق مادية صغيرة  

 ز د( ال تختلف في سلوكها أو طبيعتها باختالف مادة المهبط أو نوع الغا

م حيث أستنتج ....... أنها تنتج من انحالل ذرات الغازات 1897أشعة المهبط سميت باإللكترون سنة   -19

 الموجودة بأنبوبة التفريي . 

 د( رذرفورد                      ج( دالتون                               ب( أرسطو                             أ( طومسون    

 ر سيل من جسيمات الفا خالل مجال كهربي ف نها ........ عند مرو  -20

 ب( تنحرف تجاه القطب السالب                                               أ( تنحرف تجاه القطب الموجب    

 (  أ او ب حسب طاقتها الحركية   د                                                ج( ال تتأثر                            

 تتكون أشعة المهبط من دقائق متناهية الصغر تسمي ......   -21

 ناتد( النيوترو                  ج(  البروتينات                     ب( اإللكترونات                          أ( جسيمات الفا  

 أفترض العالم ...... أن المركبات تتكون من أتحاد ذرات العناصر المختلفة بنسب عددية بسيطة . -22

 د( بور                 ج( شرود نجر                              ب( دالتون                             أ( طومسون     

 الكهربي ف نها تنحرف جهة القطب الموجب . عند مرور أشعة ........ في المجال   -23

 د( إكس                 ج(   المهبط                            ب(  جاما                                    أ(      الفا       

 من خصائص أشعة المهبط ........  -24

 ب( لها شحنة فقط                                       أ( لها كتلة فقط   

 د( ليس لها كتلة او شحنة                ج( لها كتلة وشحنة       

 النواة  أفترض العالم ........ أن كتلة اإللكترون ضئيلة إذا ما قورنت بكتلة  -25

 د( رذرفورد                      بور        ج(                        ب( دالتون                               أ( طومسون      
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 انحراف جسيمات الفا في تجربة رذرفورد بين أنه يوجد بالذرة .....  -26

 د( نواه                ج( بروتونات                   ب( نيوترونات                          أ(  إلكترونات 

 ........  أستنتج رذرفورد أن معظم الذرة فراغ بسبب -27

 ب( نفاذ معظم جسيمات الفا                                                 أ( انحراف بعض جسيمات الفا     

 د( انحراف جميع جسيمات الفا                                                 ج( ارتداد بعض جسيمات الفا      

 المواد تحت ضغط منخفض إلي درجات حرارة عالية ف نها ....... عند تسخين الغازات او أبخرة   -28

 د( تطلق جسيمات الفا           ج( تطلق أشعة جاما             ب( تشع ضوء                        أ( تمتص الضوء

عند تسخين أبخرة المواد تحت ضغط منخفض إلي درجات حرارة عالية يصدر منها خطوط ملونة بينها   -29

 احات معتمة تعرف بالطيف ........ مس

 د( الشريطي                     ج( الخطي             ب( الُمستمر                              أ(  المرئي        

 كل عنصر له طيف .............. يختلف عن أي عنصر اخر .   -30

 د( شريطي                  ج( خطي                       ب( مستمر                             أ( مرئي          

 نجض العالم .........في تفسير الطيف الخطي الذي حل لغز التركيب الذري . -31

 د(    هابر                   ج( كو سل             ب( بور                                       أ( هايز نبرج   

 الطيف الذري للهيدروجين  هي المفتاح الذي مكن بور من معرفة ............. تعتبر دراسة   -32

 ب( أن للذرة نواة مركزية                               أ( أن االلكترونات سالبة الشحنة    

 د( جميع ما سبق                                 ج( مستويات الطاقة في الذرة      

 الكترون كما من الطاقة ف نه ينتقل إلي ............... إذا امتص  -33

                                             أ( أي مستوي طاقة أعلي       

 ب( أي مستوي طاقة اقل                      

 ج( مستوي طاقة أعلي يتناسب مع كم الطاقة الممتص            

  الطاقة الممتصد(  مستوي طاقة أقل يتناسب مع كم 

 عند انتقال إلكترون من المستوي األول الي المستوي الرابع ف نه يكتسب ............  – 34

 كوانتم   1 د(                كوانتم        2ج(                      كوانتم         3ب(                     كوانتم    4أ( 

 المثارة إلي مستويات الطاقة االصلية تتبعث .......... عند عودة اإللكترونات   -35

 ب( جسيمات بيتا                                                  أ( جسيمات الفا            

 د(    أشعة جاما               ج( طاقة علي هيئة خطوط طيفية 

 . دقيقة ية يتكون الطيف الخطي المرئي للهيدروجين من .....خطوط طيف -36

   4د(                                    3ج(                                        2ب(                                    1أ( 

   ينشأ الطيف الخطي المرئي للهيدروجين نتيجة لعودة اإللكترونات المثارة الي مستوي الطاقة .........  -37

 4-   N                                3-   M                                 2-  L                                       1-   K    

 من الظواهر العلمية التي مكنت العلماء من كشف بعض المعالم الحقيقية للذرة .   -38  

 أ( فكرة المكونات األربعة ألرسطو                   ب( ظاهرة تحليل العنصر بالضغط والتبريد  

 د( كل ما سبق                          ج( الطيف الخطي                   
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 أوضض الطيف الخطي ألشعة الشمس أنها تتكون أساسا من غازي .................  -39

 ب( الهيدروجين والهيليوم                        جين   أ( االكسجين والهيدرو

 د( الهليوم والنيون                  ج(الهيدروجين والنيتروجين     

 أفترض العالم ....... أن يستحيل عمليا تحديد المكان وسرعة اإللكترون معا بدقة .  -40

 د( شرودنجر                 ج( رذرفورد                                  ب( بور                         أ( هايز نبرج     

 أفترض العالم ....... أنه يمكن تحديد مكان وسرعة اإللكترون معا بدقة .  -41

 د( شرودنجر                     ج( رذرفورد                         ب( بور                               أ( هايز نبرج    

 الفرق في الطاقة بين كل مستويين من مستويات الطاقة الرئيسية ......  -42

 ب( يزداد كلما ابتعدنا عن النواه               أ( يقل كلما ابتعدنا عن النواه       

 د( قد يزداد وقد يقل                      ج( متساوي                          

كم الطاقة الالزم لنقل اإللكترون  من المستوي الثاني إلي المستوي الثالث .............. كم الطاقة الالزم   -43

 لنقل االلكترون من المستوي الثالث إلي المستوي الرابع 

 د( ال توجد إجابة صحيحة                  ج( يساوي                   ب( أصغر من                               أ( أكبر من   

كم الطاقة الالزم لنقل اإللكترون  من المستوي الثاني إلي المستوي الثالث .............. كم الطاقة الذي   -44

  يفقده االلكترون عند انتقاله من المستوي الثالث إلي المستوي الثاني 

 د( ال توجد إجابة صحيحة                      ج( يساوي             ب( أصغر من                                 أ( أكبر من   

 من وضع ..................   1926تمكن شرود نجر في عام   -45 

 ب( مبدا البناء التصاعدي                                     أ( مبدأ عدم التأكيد      

 تركيب الذرة   د( أول نظرية عن                 ج( المعادلة الموجية    

 تمكن العالم .........من وضع المعادلة الموجية    -46

 د( اينشتين               ب( دي براولي                    ج( هايز نبرج                                    أ( شرود نجر   

 توصل العالم .......الي مبدأ عدم التأكد .    -47

 د( اينشتين              ج( هايزنبرج                        ب( دي براولي                           أ( شرود نجر      

 من اهم التعديالت علي نموذج ذرة بور............. -48

 مبدأ عدم التأكد    -ب الطبيعة المزدوجة لإللكترون         -أ

 جميع ما سبق    -د     المعادلة الموجية                     -ج

 ................ فيلسوف إغريقي أفترض إن الذرة جسيم صغير ال يقبل االنقسام  -49

 دالتون   -د           ديمو قر اطيس  -ج                         بويل    -ب                            أرسطو     -أ

 أفترض ..........أن العنصر يتكون من ذرات مصمته متناهية في الصغر ال تتجزأ .   -50

 دالتون   -د         ديموقراطيس    –ج                   بويل          -ب                           أرسطو       -أ

 ة ....... أن اإللكترونات أثناء دورانها حول النواة في الحالة المستقرة ال تشع طاقة  تفترض نظري  -51

 رذرفورد   -د                   بور         -ج                  دي بر اولي   -ب                     ماكسويل         -أ
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 ............ يعزي ثابت الصرح الذري ) استقرار الذرة ( إلي  -52

 أ( تساوي القوتين الجاذبة والطاردة المركزية                                       

 ب( عدم تساوي القوة الجاذبة والطاردة المركزية  

 ج( القوة  الجاذبة أكبر من القوة الطاردة المركزية 

 د( جميع ما سبق  

 من عيوب النموذج الذري لرذرفورد .............  – 53

 ( افتراضه  أن معظم الذرة فراغ  أ

 ب( افتراضه أن كتلة الذرة تتركز فيها نواتها  

 ج( لم يوضض النظام الذي تدورفية اإللكترونات حول النواة                        

 د( جميع ما سبق  

 الفرض......... ال يعتبر ضمن فروض نموذج ذرة رذرفورد                                    -54

 ب( معظم الذرة فراغ                             أ( لإللكترونات مستويات طاقة محددة  

 د( الذرة متعادلة كهربيا                ج( توجد في مركز الذرة نواة موجبة الشحنة       

 عند تعريض الغازات لضغط منخفض في أنبوبة تفريي كهربي ف نها ......   -55

 ب( تنتج ضوء                                                            أ( تمتص أشعة    

 د( كل ما سبق                                                          ج( تبعث الفا      

 ...... هو عبارة الخطوط الدقيقة الملونة تفصل بينهما مساحات معتمة  -56

 د(  كل ما سبق                                   ج( طيف االنبعاث للذرات            ب( طيف االنبعاث الخطي         أ( الطيف الخطي    

 الدليل علي أن حجم نواة الذرة صغير انه في تجربة رذرفورد ..........  -57

                       أ( ارتداد نسبة قليلة جدا من جسيمات النواه               

 ب( انحراف عدد قليل من جسيمات الفا                                                   

 ج( نفاذ نسبة كبيرة من جسيمات الفا  

 د( كل ما سبق  

 وضع العالم ........ نموذج الذرة المصمتة .   -58

 د( ب , ج معاً                     ج( دالتون                                   ب( طومسون                أ( رذرفورد      

 مكتشف نواة الذرة هو العالم ........  -59

 د( ديموقراطيس                         ج( دالتون                                  ب( طومسون              أ( رذرفورد     

 الذرة............ طبقا لنظرية جون دالتون فان   -60

 ب( تحتوي علي جسيمات سالبة                                    أ( تحتوي علي جسيمات موجبة      

 د( ال تحتوي علي جسيمات                                        تحتوي علي جسيمات متعادلة      

ف ن فرق   e v 10.2في ذرة الهيدروجين يساوي  Kو المستوي   Lإذا عملت أن فرق الطاقة بين المستوي  -61

 يساوي ........  L والمستوي M الطاقة بين المستوي

                                e v 15.1ب(                          e v  1.9أ( 

 e v  20.4د(                       e v  10.2ج( 
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 تتكون ذرة رذرفورد من ...........   -62

 ب( نوعين من الجسيمات        أ( نوع واحد من الجسيمات        

 ج( ثالثة أنواع من الجسيمات           د( اكثر من ثالثة أنواع من جسيمات  

 في ضوء دراستك للنموذج الذري لرذرفورد  يمكن الحكم بأنه نموذج .......  -63

 سبق د( جميع ما                  ج( قاصر نسبيا                       ب( قاصر تماما                  أ( ناجض تماما     

 من فروض نظرية بور الذرية ...............  -64

 أ( تدور االلكترونات حول النواة في مدارات دائرية متساوية في الطاقة  

 ب( تدور اإللكترونات حول النواة في مدارات دائرية مختلفة في الطاقة  

 ج( أثناء دوران اإللكترون حول النواة فانه يفقد طاقته تدريجيا   

 إجابة صحيحة  د( ال توجد 

القوة الطاردة المركزية المؤثرة  .......Nالقوة الطاردة المركزية المؤثرة علي أحد الكترونات المستوي    -65

 Mعلي الكترونات المستوي  

 أ (,)ب ( صحيحتان   د()                 ج( تساوي                      ب( أصغر من                             أ( أكبر من    

 طاقة اإللكترون أثناء دورانه حول نواه في الحالة المستقرة )األرضية(    -66

 د( تظل ثابتة           تقل ثم تزداد    -ج                               تزداد -ب                            تقل   -أ

 الخطي ل ......  يمكن استخدام النموذج الذري لبور في تفسير الطيف -67

𝑯𝟐ب(                                 𝑯𝟏أ( 
𝑳𝒊𝟑 -ج                                  +

 د( جميع ما سبق                          𝟐+

 في ضوء مفهومنا الحالي عن تركيب الذرة ف ن أحد االفتراضات التالية يعتبر خاطئ .... -68

 النواة . أ( كتلة الذرة مركزة في 

 ب( مناطق الفراغ بين مستويات الطاقة محرمة علي دوران اإللكترونات 

 ج( تدور االلكترونات حول النواة في الحالة المستقرة دون أن تفقد او تكتسب طاقة 

 د( تزداد طاقة اإللكترون كلما زاد عدد كمة الرئيس 

 

 

 

 

 
 

 
 طريق ......... الذرة المثارة هي ذرة اكتسبت قدر من الطاقة عن  -70

 أ( التفريي الكهربي         ب( التسخين       ج( التأين      د( )أ+ ب ( صحيحتان 

 توصل هايزنبرج إلي مبدأ عدم التأكد باستخدام ..............  – 71

 أ( فروض نظرية رذرفورد                   ب( فروض نظرية بور 

 د( كل ما سبق           ج( ميكانيكا الكم                        
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 في ضوء مبدا هايزنبرج ف ن العبارة ...........تعتبر صحيحة   -73

 أ( يمكن تحديد مكان وسرعة االلكترون بالضبط حول النواه في وقت واحد بدقة 

 ب( يمكن تحديد مكان أو سرعة  االلكترون أثناء حركته حول النواة  

 لصواب  ج(  التحدث بلغة االحتمال هو االبعد من ا

 د( ال توجد إجابة صحيحة 

 = .........  3Dعدد أوربيتاالت المستوي الفرعي   -74

 9د(                           7ج(                                 5ب(                                        3أ( 

 ( فقط هو...... s , p , dمستوي الطاقة الرئيسي الذي يحتويه علي المستويات الفرعية )  -75

 د( جميع ما سبق                          Oج(                              Nب(                                            Mأ( 

 ( هو...... s , p , dمستوي الطاقة الرئيسي الذي يمكن ان يحتوي علي المستويات الفرعية )    -76

 جميع ما سبق   د(                     Oج(                                  Nب(                                         Mأ(   

 ليس من الممكن تواجد مستوي الطاقة الفرعي .......في ذرة ما .  -77

 2sد(                        p3ج(                               1pب(                                       5dأ(  

 يحتوي علي ........اوربيتال .  4f)المستوي الفرعي )  -78

 7د(                          5ج(                              3ب(                                             1أ(  

 بعدد ..............الكترون .( يتشبع  (Nمستوي الطاقة  -79

 32د(                      18ج(                                    8ب(                                          2أ(   

 أقصي عدد من االلكترونات يمكن أن يتواجد في مستوي الطاقة الرئيسي الخامس هو ........  -80

 50د(                        10ج(                             25ب(                                        32أ(  
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 يتشبع مستوي الطاقة الرئيسي الخامس نظريا ب ..........الكترون .  -81

 50د(                      16ج(                                 25ب(                                        32أ( 

 عدد مستويات الطاقة في أثقل الذرات وهي في حالتها المستقرة .........  -82

   8د(                     7ج(                                    6ب(                                          5أ(   

 ............ ئيسي ألبعد الكترونات عن النواة في اثقل الذرات وهي في حالتها المستقرة عدد الكم الر  -83

   8د(                         7ج(                                    6ب(                                          5أ( 

 ترمز إلي ..........  S ,P, d ,fكل من الحروف   -84

 أ(  مستويات الطاقة األساسية            

 ب( مستويات الطاقة الفرعية  

 ج( عدد أوربيتاالت التي يحتوي عليها المستوي الفرعي  

 د( عدد االلكترونات المفردة في المستوي الفرعي الواحد  

 ( ................ Mlيبين عدد الكم المغناطيسي ) -85

 األساسي في الذرة   أ( رقم المستوي

 ب( عدد المستويات الفرعية  

 ج( عدد االوربيتاالت واشكالها في المستوي الفرعي  

 د( عدد االلكترونات في االوربيتاالت وإتجاهاتها.

 أقصي عدد من األوربيتاالت يتشبع باإللكترونات  في مستوي الطاقة الرئيسي الخامس هو...............  -86

 32د(                25ج(                                  16ب(                                                9أ(  

 أي من الخصائص التالية من خواص الطيف الذري ؟  -87

 أ( ينتج من إثارة ذرات عنصر في الحالة الغازية  

 ب( كل عنصر له طيف ذري خاص به  

 عة  ج( يتكون من مناطق مضيئة متتاب

 د( ينشأ نتيجة انتقال اإللكترون من مستوي طاقة أعلي إلي مستوي أدني من طاقة  

  sأي من العبارات التالية يعتبر صحيحا فيما يخص االوربيتال  -88

 أ( يوجد في جميع المستويات الفرعية 

 nب( يزداد حجمة بزيادة قيمة 

  nج( تزداد سعته بزيادة قيمة 

 nد( ال يتغير شكلة الكروي بتغير قيمة 

 أي األزواج التالية يكون له نفس الطاقة في نفس الذرة ؟  -89

,د(               𝟐𝒑𝒚,𝟑𝒑𝒙ج(                            2P,2 Sب(                            S ,2S 3أ(  𝟒𝒑𝒛,𝟒𝒑𝒙 

 يساوي ...........  n) الطاقة الرئيسي )عدد المستويات الفرعية في مستوي   -90

 𝑳+1     2 د(                       𝒏𝟐2ج(                                𝒏𝟐ب(                                       nأ( 

 يساوي ............. n) عدد االوربيتاالت في مستوي الطاقة الرئيسي )  -91

 𝑳+1     2 د(                        𝒏𝟐2ج(                                𝒏𝟐ب(                                       nأ( 
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 عدد االلكترونات التي يتشبع بها مستوي الطاقة الرئيسي )حتي الرابع ( يساوي ......   -92

 (2L+1)2د(             𝑳+1     2 ج(                                𝒏𝟐2ب(                                  𝒏𝟐أ(  

 عدد االوربيتاالت  في مستوي الطاقة الفرعي يساوي .........  -93

 (2L+1)2د(            𝑳+1     2 ج(                                 𝒏𝟐2ب(                                   𝒏𝟐أ( 

 عدد االلكترونات التي يتشبع بها مستوي الطاقة الفرعي يساوي ...........   -94

 (2L+1)2د(           𝑳+1     2 ج(                                  𝒏𝟐2ب(                                   𝒏𝟐أ( 

 ………… في  3Pتتشابه اوربيتاالت المستوي الفرعي  -95

                            ب( الطاقة                         أ( الشكل         

 د( جميع ما سبق   ج(   سعتها من االلكترونات    

 ………… في  3Pتختلف  اوربيتاالت المستوي الفرعي  -96

 فرعية   د( االتجاهات ال         ج(   سعتها من االلكترونات          ب( الطاقة                    أ( الشكل     

 في ..............   4S,3S,2Sتختلف اوربيتاالت المستوي الفرعي   -97

 د( االتجاهات الفرعية                 ج(   سعتها من االلكترونات           ب( الطاقة        أ( أ( الشكل          

  4dاوربيتال من اوربيتاالت المستوي الفرعي مع أي  4Pيتشابه أي اوربيتال من اوربيتاالت المستوي الفرعي  -98

 د( جميع ما سبق              ج(   سعتها من االلكترونات     ب( الطاقة                  أ( الشكل        

 تتوزع الكتروناته في عدد ............. اوربيتال  𝒄𝒓𝟐𝟒عنصر الكروم  -99

 24د(                                              15ج(                13ب(                            12أ( 

 تتوزع الكتروناته في عدد ....... مستوي فرعي    𝒌𝒓𝟑𝟔عنصر الكريبتون    -100

 4د(                                             8ج(                  36ب(                            18أ( 

 تتوزع إلكتروناته في عدد ............ مستوي طاقة رئيسي   𝒇𝒆𝟐𝟔عنصر الحديد   -101

 24د(                                            15ج(                13ب(                             12أ( 

 
 ............... (n) من القيم المحتملة لعدد الكم  -103

𝟏ب(                                         0أ( 

𝟐
 -3د(                           2ج(                                      +   

 عدد الكم .............يمكن أن ياخذ القيمة صفر  -104

 د() أ (, )ب(                ج( المغزلي                          ب( المغناطيسي                           أ( الثانوي          
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   -اذا كانت أعداد الكم اربعة لإللكترون األخير في ذرة عنصر هي كما يلي : -105

N=4     ,         L=1   ,       ml=-1     ,   𝒎𝒔=  −  𝟏

𝟐
      

 ف ن العدد الذري للعنصر هو ............ 

 34د(                                 33ج(                                 32ب(                                      31  )أ

   -:  اذا كانت أعداد الكم اربعة لإللكترون األخير في ايون فلز ثنائي التكافؤ هي كما يلي  -106

N=3     ,          L=1      ,       ml=+1     ,   𝒎𝒔=  −  𝟏

𝟐
      

 ف ن العدد الذري للعنصر هو ............ 

 20د(                                  12ج(                                 11ب(                                      10  )أ

   -اذا كانت أعداد الكم اربعة لإللكترون األخير في ايون فلز احادي التكافؤ هي كما يلي :-107

N=2     ,          L=1      ,       ml=+1     ,   𝒎𝒔=  −  𝟏

𝟐
      

 ف ن العدد الذري للعنصر هو ............ 

 20د(                12ج(                11ب(                       10  )أ

 اذا كانت أعداد الكم اربعة لإللكترون األخير في ايون ال فلز ثنائي التكافؤ هي كما يلي   -108

N=3     ,          L=1      ,       ml=+1     ,   𝒎𝒔=  −  𝟏

𝟐
      

 ف ن العدد الذري للعنصر هو ............ 

 20د(                18ج(                17ب(                       16  )أ

 اذا كانت أعداد الكم اربعة لإللكترون األخير في ايون ال فلز أحادي التكافؤ هي كما يلي   -109

N=3     ,          L=1      ,       ml =+1     ,   𝒎𝒔=  −  𝟏

𝟐
      

 ف ن العدد الذري للعنصر هو ............ 

 20د(                18ج(                17ب(                       16  )أ

كترونات ف ن عدد اوربيتاالته  إل 8(  علي n=3 ,  l=2اذا احتوي تحت مستوي الطاقة الذي له اعداد الكم ) -110

 نصف الممتلئة تساوي ........... 

   5د(                     3ج(                      2ب(                   1أ( 

 مستويات طاقة رئيسية  7إذا احتوت ذرة عنصر في الحالة المستقرة علي  -111

 االلكترونات يساوي ............ويحتوي علي عدد من االلكترونات ال يزيد  عن .......... ( يتشبع بعدد من pف ن مستوي الطاقة ) 

 ( يتشبع بعدد من االلكترونات يساوي ............ويحتوي علي عدد من االلكترونات ال يزيد  عن ......... Qف ن مستوي الطاقة ) 

 8-8-8-18د(          8-8-18-18ج(                    8-32-18-32ب(                       32-32-32-32أ( 

 اذا تشبع مستوي طاقة رئيسي باإللكترونات ف ن النسبة بين عدد إلكتروناته وعدد اوربيتاالته هي ...........  -112

 1:3د(                       1:2ج(                       2:1ب(                1:1ا( 

         Nوعدد اإللكترونات الالزمة لتشبع المستوي  Lالنسبة بين عدد اإللكترونات الالزمة لتشبع المستوي  -113

 4:1د(                        3:1ج(                         2:1ب(              1:1أ( 

 ونرمز له بالرمز ............  2 علي الكترونات  مجموع اعداد الكم المغزلية لها يساوي dاذا احتوت المستوي الفرعي  -114

 𝒅𝟖د(   𝒅𝟔                      ج( 𝒅𝟓                           ب(               𝒅𝟐 أ( 
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المغزلية إللكتروناتها =  مستويات طاقة رئيسية وكان مجموع اعداد الكم   3إذا احتوت ذرة عنصر علي  -115

 ف ن العدد الذري لعنصر هو ................  1

 د( )أ , ج(  معاً                                16ج(                             15ب(                        14أ( 

 صحيض ؟  فيما يلي اعداد الكم األربعة الحد االلكترونات ، أي هذه االحتماالت  غير  -116

 𝑴𝒔 ML     L          n 

𝟏+ أ

𝟐
 -2      3         4 

𝟏- ب

𝟐
 -3      3         4 

𝟏+ ج

𝟐
 0      0         4 

𝟏- د

𝟐
 -3       4         4 

 

 أي هذه االحتماالت  غير صحيض ؟   فيما يلي اعداد الكم األربعة الحد االلكترونات ، -117

 𝑴𝒔 ML     L          n 

+ أ
𝟏

𝟐
 2      + 3         4 

+ ب
𝟏

𝟐
      2 +          2 3 

− ج
𝟏

𝟐
       0                2 3 

+ د
𝟏

𝟐
 3       + 2 3 

 ..........  3d , 3p ,3Sالمستويات الفرعية  -118 

 أ( متساوية في الطاقة ومتشابهة في الشكل          ب( متساوية في الطاقة ومختلفة في الشكل  

 د( متقاربة في الطاقة ومتشابهة في الشكل               ج( متقاربة في الطاقة ومختلفة في الشكل  

وعدد الكم  i ,h ,gومنها مستويات الفرعية  S, P, d, fتم اكتشاف مستويات طاقة فرعية بخالف  -119

 الثانوي لكل منهما كما هو مبين في الجدول التالي  

i                   h             g              المستوي الفرعي 

6                5             4                  L 

 -في ضوء ما سبق أجب عما يلي :  -120

Iالمستوي الفرعي  ( ماهي عدد االوربيتاالتi  ؟ 

 36د(                               13ج(                                        12ب(                                     6أ( 
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II ما عدد االلكترونات  التي يتشبع بها المستوي الفرعي )h  ؟ 

 25د(                           22ج(                                     11ب(                                     10أ(     

III  بفرض اكتشاف عناصر جديدة الكتروناتها الخارجية تقع في المستويات الفرعية سالفة الذكر ف ن الترتيب )

 التصاعدي حسب الطاقة يكون  ......... 

     > 7P <6g<6h  6d ج(                 >6d<6g<6h 7Pأ(   

 6h<6d<  7P  6g >د(                > 6g <6d <7P 6hب( 

 هو  .......   𝑨𝒈𝟒𝟕التركيب االلكتروني لذرة الفضة   -121

 5𝒑𝟑 [k r] ,5𝑺𝟐 ,4𝒅𝟔 ,ب(                5𝑺𝟐 ,4𝒅𝟗, [k r]أ(      

 5𝑺𝟏 ,4𝒅𝟏𝟎, [k r]د(                𝒅𝟗 [k r] ,4𝑺𝟏 ,3ج(     

 هو  ........   𝒎𝒐𝟒𝟐التركيب االلكتروني لذرة المولبيدنيوم    -122

 5𝑺𝟏 ,4𝒅𝟓, [A r]ب(                     5𝑺𝟐 ,4𝒅𝟒, [k r]أ( 

 5𝑆1 ,4𝑑5, [k r]د(                     4𝑆1 ,3𝑑4, [k r]ج( 
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 -أختر االجابة الصحيحة  فيما يلي : 

 المستويات الحقيقية للطاقة في الذرة ............  -1

 ب( مستويات الطاقة الفرعية                     أ( مستويات الطاقة الرئيسية    

 د( جميع ما سبق                         ج( االوربيتاالت                    

,𝑐𝑟24  ,𝐺𝑒32 ,  في مجموعة العناصر -2 𝑘𝑟36      , 𝑆𝐶21 𝑘19 

 ف ن عدد العناصر التي تحتوي ذراتها علي الكترونات مفردة اوربيتاالتها =.......... 

 5د(                             4ج(                                        3ب(                                    2أ(

,عدد العناصر النبيلة التي تركيبها االلكتروني الخارجي  -3 𝑛𝑝6   nS2 ...... هو 

 4د(                              5ج(                                       6ب(                                   7أ( 

 هو ............. 1عدد العناصر النبيلة التي تحتوي ذراتها علي الكترونات لها عدد كم ثانوي =  -4

 4د(                               5ج(                                        6ب(                                  7أ( 

,العنصر الذي تركيبة االلكتروني الخارجي  -5 𝑛𝑝4   nS2 مستويات طاقة رئيسية عدده الذري = ........  5وتحتوي ذرتة علي 

 84د(                            52ج(                                      42ب(                                40أ( 

 يتشابه االلكترون األخير في كل عنصر من عناصر المجموعة الواحدة بالجدول الدوري في .......  -6

 أ( عدد الكم الرئيسي والثانوي            ب( عدد الكم الثانوي و المغناطيسي 

 الكم الثانوي والمغزلي             د( )ب( , )ج( معـــــــــــاً ج( عدد 

وعدد الكم الرئيسي   1العنصر الذي تحتوي ذرته علي ثالث الكترونات مفرده عدد الكم الثانوي لها يساوي  -7

 = .............  4لها يساوي  

 Ga31د(                          𝑆𝑐 21 ج(                                  𝑉23   )ب                           𝐴𝑠33أ( 

 عدد العناصر في الدورة الرابعة التي جميع الكتروناتها في حالة ازدواج = .....  -8

   5د(                                 4ج(                                         3ب(                                 2أ( 

 عدد العناصر في الدورة الرابعة التي تحتوي ذراتها علي إلكترون مفرد=.... -9

   5د(                                 4ج(                                           3ب(                                 2أ( 

 الكترونات مفرده هو ..........  5مستويات طاقة رئيسية و 4ذري لعنصر تحتوي ذرته علي العدد ال -10

 د(  )ب( , )ج( معاً                  25ج(                                         24ب(                                23أ(  

 الكترونات مفرده هو ..........  6سية ومستويات طاقة رئي 4العدد الذري لعنصر تحتوي ذرته علي  -11

 26د(                             25ج(                                         24ب(                               23أ(  

مشبعة   Pالعدد الذري لعنصر من الدورة الخامسة تحتوي ذراته علي اوربيتالين فقط من اوربيتاالت  -12

 باإللكترونات هو ....... 

   45د(                          46ج(                                          52ب(                                53أ(  
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مشبعة   dر من الدورة الخامسة تحتوي ذراته علي اوربيتالين فقط من اوربيتاالت العدد الذري لعنص  -13

 باإللكترونات هو ....... 

   45د(                          46ج(                                            52ب(                                53أ(  

 ينتمي الي ........   𝑺𝟐 , 𝟒𝑭𝟏𝟒  , 𝟓𝒅𝟐 6 جي  العنصر الذي تركيبه االلكتروني الخار -14

 أ( السلسلة االنتقالية الثانية          ب( السلسلة االنتقالية الثالثة  

 د( سلسلة االكتينيدات      ج( سلسلة الالنثانيدات             

 ينتمي الي ........  𝑺𝟐 , 𝟒𝑭𝟏  , 𝟓𝒅𝟏 7 العنصر الذي تركيبه االلكتروني الخارجي   -15

 أ( السلسلة االنتقالية الثانية          ب( السلسلة االنتقالية الثالثة  

 د( سلسلة االكتينيدات     ج( سلسلة الالنثانيدات              

 ينتمي الي ........  𝑺𝟐 , 𝟓𝑭𝟏𝟒  , 𝟔𝒅𝟏 7 ي  العنصر الذي تركيبه االلكتروني الخارج  -16

 أ( السلسلة االنتقالية الثانية          ب( السلسلة االنتقالية الثالثة  

 د( سلسلة االكتينيدات     ج( سلسلة الالنثانيدات             

 يشبه في خواصه العنصر  ........  𝑺𝟐 , 𝟑𝒅𝟏𝟎 , 𝟒𝒑𝟏 4 العنصر الذي تركيبه االلكتروني الخارجي   -17

   د( )أ( , )ب(                 𝑺𝑪𝟐𝟏(   ج                          𝑻𝒍𝟖𝟏ب(                             𝑨𝑳𝟏𝟑أ( 

 هو ........  1يكون عدد االلكترونات التي عدد الكم الثانوي لها يساوي  2A  عنصر يقع في الدورة الرابعة والمجموعة  -18

 20د(                  12ج(                                  10ب(                                 8أ(    

 ...  5كم رئيسي في توزيعها االلكتروني يساوي عدد العناصر التي يكون أكبر عدد  -19

 32د(                       18ج(                                8ب(                                2أ(    

 ...  6عدد العناصر التي يكون أكبر عدد كم رئيسي في توزيعها االلكتروني يساوي   -20

 32د(                       18ج(                                  8ب(                                 2أ(    

 يكون له نفس أعداد الكم ألخر الكترون في ذرة ........... 𝒄𝒓𝟐𝟒االلكترون التاسع عشر في ذرة الكروم   -21

 د( جميع ما سبق                 𝑴𝑶𝟒𝟐ج(                         𝑹𝒃𝟑𝟕ب(                                𝒌𝟏𝟗ا(   

 أكبر عدد من االلكترونات المفردة يوجد في ........  -22

𝒎𝒏𝟐𝟓ب(                             𝒄𝒓𝟐𝟒أ( 
𝒎𝒏𝟐𝟓ج(                           𝟐+

𝒎𝒏𝟐𝟓د(                    𝟑+
+𝟓 

 هو .........  lvالتوزيع االلكتروني أليون الكوبلت  -23

  4𝒑𝟏 [Ar]  , 𝟒𝑺𝟐  , 𝟑𝒅𝟏𝟎, ب(              𝟒𝑺𝟐  , 𝟑𝒅𝟕 , [ Ar]أ(  

 𝟒𝑺𝟐  , 𝟑𝒅𝟑 , [  Ar]د(               𝟒𝑺𝟎  , 𝟑𝒅𝟓 ,  [Ar]ج( 

   -يتساوى عدد االلكترونات المفردة في كل مما يلي عدا : -24

𝒎𝒏𝟐𝟓ب(                          𝒎𝒏𝟐𝟓أ( 
𝒇𝒆𝟐𝟔ج(                              𝟐+

 𝒄𝒓𝟐𝟒د(                         𝟑+

 العدد الذري للعنصر الذي تحتوي ذرته علي أربعة اوربتاالت ممتلئة يساوي .. -25

 16د(                             9ج(                                      8ب(                                    4أ( 
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𝒎𝒈𝟏𝟐 أي من العبارات االتية تعتبر أيوني  -27

𝟐𝟔 𝟐+ 𝑨𝑳𝟏𝟑
𝟐𝟕 +𝒂 ,    

 +𝑨𝑳𝟑أكبر من عدد البروتونات في   +𝒎𝒈  𝟐( عدد البروتينات في  1

 أكبر من عدد البروتونات في كل منهما   +𝒎𝒈  +𝟐  ,𝑨𝑳𝟑( عدد النيوترونات في كل من 2

 متشابه   +𝒎𝒈  +𝟐  ,𝑨𝑳𝟑( التركيب االلكتروني لكل من 3

 متساوي   +𝒎𝒈  +𝟐  ,𝑨𝑳𝟑( عدد النيوترونات في كل من 4

 ( فقط                                                        3(  ,  )  1ب( )          ( فقط                    2(,  )    1أ( ) 

 ( فقط 4( , )3(,)  2د( )                 ( فقط                4(, )    3ج( ) 

 

 عنصران متتاليان في نفس الدورة    Y  ,  Xإذا علمت إن  -28

 -أكبر مما يلي : Yوعدد بروتونات العنصر 

𝒎𝒔 𝒎𝒍 L n  

-
𝟏

𝟐
أعداد الكم ألخر   3 2         2+ 

إلكترون في العنصر  

x 

أعداد الكم ألخر      

إلكترون في  

 yالعنصر

 -أكبر مما يلي :B وعدد بروتونات العنصر  عنصران متتاليان في نفس المجموعة   B  ,  Aإذا علمت إن   -29

𝒎𝒔 𝒎𝒍 L  

+
𝟏

𝟐
أعداد الكم ألخر إلكترون   2         1+ 

 Aفي العنصر 

أعداد الكم ألخر إلكترون     

 Bفي العنصر
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 ( نصف قطر ذرة الفلور يعرف بأنه ....... 30

                     أ( المسافة بين النواه وأبعد إلكترون

                                𝑯𝑭نصف المسافة بين مركزي الذرتين في جزيء  ب(

 𝑭𝟐 ج( نصف المسافة بين مركزي الذرتين في جزيء 

 د( نصف المسافة بين ذرتين متحدين

 ( تتساوي الشحنة الفعالة للنواة مع  شحنة نواة في ذرة ............ 31

 Be      )د                     liج(                                           Heب(                                    Hأ( 

 ( أكبر نصف  قطر يكون لعنصر .................. 32

 𝒄𝟔 د(                   𝒇𝟗 ج(                                        𝑩𝒓𝟑𝟓 ب(                         𝑮𝒂𝟑𝟏 أ(       

 أكبر نصف قطر يكون لعنصر........... ( 33

 𝒔𝒏𝟓𝟎 د(              𝑺𝒆𝟑𝟒 ج(                                        𝑻𝒆𝟓𝟐 ب(                             𝑮𝒆𝟑𝟐 أ(  

 أكبر نصف قطر بين األصناف التالية يكون ل......  34)

𝒐𝟖 ب(                                𝒐𝟖أ(   
𝒔𝟏𝟔د(                 𝒔𝟏𝟔ج(                                            𝟐−

−𝟐 

 نصف القطر كالتالي ....... ترتب تصاعديا حسب     (𝑵𝒂 𝟏𝟏  , 𝑴𝒈𝟏𝟐   ,    𝑲𝟏𝟗 ( ذرات العناصر )35

     <   𝑴𝒈 𝟏𝟐   𝒌𝟏𝟗  > 𝑵𝒂𝟏𝟏ج(                         𝑵𝒂 𝟏𝟏   >𝑴𝒈𝟏𝟐    >    𝑲𝟏𝟗  أ(

     <   𝒌 𝟏𝟗   𝑴𝒈𝟏𝟐  > 𝑵𝒂𝟏𝟏د(                             <𝑵𝒂 𝟏𝟏 𝑲𝟏𝟗    > 𝑴𝒈𝟏𝟐ب( 

 ترتب تصاعديا حسب نصف القطر كالتالي .......     (𝒔 𝟏𝟔  , 𝒔𝒊𝟏𝟒  , 𝒇𝟗 العناصر ) ذرات   -36

     <   𝒇 𝟗   𝒔𝒊𝟏𝟒  > 𝒔𝟏𝟔ج(                                  𝒔 𝟏𝟔   >𝒔𝒊𝟏𝟒    >    𝒇𝟗  أ(

     <   𝒔𝒊 𝟏𝟒   𝒇𝟗  > 𝒔𝟏𝟔د(                                     <𝒔 𝟏𝟔 𝒇𝟗    > 𝒔𝒊𝟏𝟒ب( 

 ترتب تصاعديا حسب نصف القطر كالتالي .......     (𝒔−  , 𝒔+  ,   s األصناف  ) -37

<𝒔+   sأ(       𝒔−  >                                   )ج  𝒔  +>   𝒔−    >  s     

+𝒔   د(                                     −𝒔+  >   s    >       𝒔ب(    >      𝒔   >    𝒔−    

𝒐𝟖 األصناف  ) -38
𝟐−   , 𝒐𝟖  ,   𝒇𝟗)     ....... ترتب تصاعديا حسب نصف القطر كالتالي 

<   𝒇𝟗أ(    𝒐𝟖      >      𝒐  𝟖
𝒐𝟖         >  𝒐  𝟖         < ج(                        −𝟐

𝟐−   𝒇𝟗 

<   𝒇𝟗   <  ب( 𝒐  𝟖
𝟐−      𝒐𝟖                                  )د 𝒇𝟗     >  𝒐  𝟖

𝟐−   >  𝒐𝟖      

 -ترتب تصاعديا حسب نصف القطر كالتالي :  (  −𝒎𝒈+𝟐,   8 𝒐−𝟐  ,  9   𝒇 12األصناف ) -39

𝒎𝒈+𝟐 12أ( > 𝟗   𝒇− >   𝟖 𝒐−𝟐        

𝒎𝒈+𝟐    >  𝟖 𝒐−𝟐 𝟏𝟐         ب(   >   𝟗  𝒇−  

                                      −𝒎𝒈+𝟐   >      𝟖 𝒐−𝟐  >     𝟗   𝒇 12ج(    

     𝒐−𝟐    >   𝟗   𝒇−  >  12 𝒎𝒈+𝟐 𝟖    د( 
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 CSCL < KF <  KCLد(                   CSCL<  KCL < KFج( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

−𝒄𝒍 األصناف ) -40
𝟏𝟕 ,    𝑐𝑎20

2+     ,   𝑝15
 ( ترتب تصاعديا حسب نصف القطر كالتالي  ........    −3

𝑝15أ(   
3−>    𝒄𝒍−

𝟏𝟕  >   𝑐𝑎20
2+        

−𝒄𝒍ب( 
𝟏𝟕 > 𝑐𝑎20

2+    𝑝15
3−>   

𝑐𝑎20ج(
2+ >𝒄𝒍−

𝟏𝟕 >   𝑝15
3− 

𝑝15د(  
3−  > 𝑐𝑎20

2+
 𝒄𝒍−

𝟏𝟕 >  

 ( ترتب تصاعديا حسب نصف القطر كالتالي  ........   −𝑅𝑏+ ,    𝑆𝑟2+     ,   𝐵𝑟 (  األصناف )41

 +𝑆𝑟2+ 𝐵𝑟− >  >  𝑅𝑏أ(   

 <    +𝐵𝑟− 𝑠𝑟2+   > 𝑅𝑏ب( 

 −𝑠𝑟2+>𝑅𝑏+  𝐵𝑟 <ج( 

 −𝑅𝑏+> 𝑠𝑟2+     𝐵𝑟  <د(

 (  ترتب تصاعديا حسب نصف القطر كالتالي .........     𝑁𝐻3     ,𝐻2𝑂   ,𝑐𝐻4( األصناف ) 42

    >   𝑐𝐻4        𝑁𝐻3      𝐻2𝑂   >   أ(

>ب( 𝑁𝐻3           𝐻2𝑂 < 𝑐𝐻4  

  𝐻2𝑂<        𝐶𝐻4 <  𝑁𝐻3ج( 

𝐶𝐻4د(   < 𝑁𝐻3 < 𝐻2𝑂 

 (   كالتالي ........    KCL ,  k F    , CSCL( األصناف )43

    KCL < KF < CSCL              ب(                  > CSCL  KF < KCLأ(
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 ( أصغر جهد تأين أول يكون لعنصر ............ 46

 𝐵5د(       𝐴𝐿13ج(              𝐶6ب(          𝑆𝑖14أ(       

 ( أكبر جهد تأين أول يكون لعنصر ............ 47

 𝑐𝑎20د(       𝐴𝐿13ج(              𝑀𝑔12ب(          𝑁𝑎11أ(       

 ( أكبر جهد تأين أول يكون لعنصر ............ 48

 𝐿𝑖3د(       𝐵𝑒4ج(              𝑁7ب(          𝑁𝑒10أ(       

 ( أكبر جهد تأين أول يكون لعنصر ............ 49

 𝐿𝑖3د(       𝐵𝑒4ج(               𝑁7ب(              𝑜8أ(       

 ( أكبر جهد تأين أول يكون لعنصر ............ 50

 𝑅𝑏37د(       𝐵𝑒4ج(              𝑆𝑟38ب(          𝑁𝑎11أ(       

 يكون لعنصر ............ ( أكبر جهد تأين ثاني  51

 𝐾19                     52د(       𝑁𝑎11ج(              𝐴𝑟18ب(          𝑁𝑒10أ(       

 أكبر جهد تأين ثاني يكون لعنصر ............  (52

 𝐾19د(       𝑁𝑎11ج(              𝑀𝑔12ب(          𝑐𝑎20أ(       

 يكون لعنصر ............ ( أكبر جهد تأين ثالث  53

 𝐴𝑟18د(       𝐴𝐿13ج(              𝑀𝑔12ب(          𝑁𝑎11أ(       

 ( أكبر جهد تأين رابع يكون لعنصر ............ 54

 𝐴𝑟18د(       𝐴𝐿13ج(              𝑀𝑔12ب(          𝑁𝑎11أ(       

 عنصر ..... ( أكبر عناصر الجدول الدوري في طاقة التأين هو 55

 𝑅𝑛86د(       𝐶𝑆55ج(              𝐻𝑒2ب(          𝐻1أ(       

فأن جهد تأين عنصر اليود يساوي  kJ/MOL 1251( إذا كان جهد التأين األول لعنصر الكلور يساوي 56

kJ/MOL ............. 

 1000د(      2500ج(          1400ب(             1251أ(     

 حسب جهد التأين األول كالتالي ..........  𝐶𝐿 17  ,       𝐴𝐿13    ,   𝑀𝑔12) العناصر )( ترتب 57

𝐴𝐿13  < أ( > 𝑀𝑔12  𝐶𝐿 17             )ب> 𝑀𝑔12 >  𝐴𝐿13  𝐶𝐿 17            

𝐶𝐿 17 < د(          𝐶𝐿 17>  𝐴𝐿13  >  𝑀𝑔12 ج( >  𝐴𝐿13          𝑀𝑔12    

 كالتالي .........   حسب جهد التأين األول   (   𝑠16 , 𝑐𝑎20 , 𝑠𝑒34 ,𝑜8  ( ترتب العناصر ) 58

 o <   S  <  Se  <  caب(            O  <  S  <  Ca  <  Seأ(    

 se  <  ca  <  S  <  Oد(             Ca  <  Se  <  S <   Oج(    

 كالتالي .........   حسب جهد التأين األول   (   𝑁𝑎11 , 𝐴𝐿13 , 𝑠16 ,𝐾19  ( ترتب العناصر ) 59

 K <   S  <  AL  <  Naب(            Na  < AL  <  S  <  Kأ(    

 K  <  Na  < AL  <  Sد(              K  <  AL  <  Na <   Sج( 
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 كالتالي .........   حسب جهد التأين األول   (   𝑠𝑖14 , 𝑐6 , 𝑁𝑎11 ,𝑘19  ( ترتب العناصر ) 60

 c <   Si  <  Na <  kب(                K  < Na<  si  <  cأ( 

 Na  <  k  < c  <  siد(                > Na   si  <  c  <  kج(  

 كالتالي .........   حسب جهد التأين األول   (  𝑁𝑒10 , 𝐴𝑟18 , 𝑝15 ,𝑁𝑎11 ,𝑘19  ترتب العناصر )  (61

 K < Na  < P < Ne  <  Arب(           K  <  Na   < P  <  Ar   < Neأ( 

     Ar < Ne < P <  Na  <  Kد(             Ne <   Na  <  P  <  Ar  <  Kج( 

 كالتالي .........  حسب جهد التأين األول  (   𝐵𝑒4 , 𝐵5 , 𝑁7 ,𝑂8  ( ترتب العناصر ) 62

  B<   Be  < o  < Nب(               Be  <  B  <  N  <  Oأ( 

 N  <  O   < Be   < Bد(               O   < N  <  B   < Beج( 

 كالتالي .........  حسب جهد التأين الثاني  (   𝐿𝑖3 , 𝐵5 , 𝑐6 ,𝑁𝑒10  ( ترتب العناصر ) 63

  B<   Be  < o  < Nب(               Li  <  B  <  c  <  Neأ( 

 c  <  B   <  Li < Neد(                c   < B  <  Ne  < Liج( 

 كالتالي .........  حسب جهد التأين الثالث  (   𝐵5 , 𝑐6 ,𝑁7 ( ترتب العناصر ) 64

   N<   C  < Bب(                       C  <  N  <  Bأ( 

    B  <  C   < Nد(                         B  <  N   < Cج( 

 
 ( الميل االلكتروني لعنصر .......يقترب من الصفر 66

 𝐿𝑖3د(              𝐵5ج(                𝑐 6 ب(               𝑁7أ(   

 ( أكبر ميل الكتروني يكون لعنصر ......... 67

 𝐿𝑖3د(              𝐵𝑒4ج(                𝑐 6 ب(               𝑁7أ(   

 ( أكبر ميل الكتروني يكون لعنصر ......... 68

 𝐼53د(              𝐵𝑟35ج(                𝑐𝐿 17 ب(               𝑓9أ(   

 ( أكبر ميل الكتروني يكون لعنصر ......... 69

 𝐿𝑖3د(              𝑐6ج(                𝑜 8 ب(               𝑓9أ(   

,𝐼53( ترتب العناصر ) 70 𝐵𝑟35, 𝐶𝐿17, 𝐹9( ..... حسب الميل االلكتروني كالتالي 

   F  <  cl  <  Br <    I ب(                 I <   Br <   cl  <   Fأ( 

     F  <  I < Br  <  CLد(                I <   Br <   F  <  Clج(  
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 حسب الميل االلكتروني كالتالي ...........      ( ( 𝑂8    ,   𝐶 6,  𝐵𝑒4    ,𝑙𝑖3 ( ترتب العناصر 72

 O < C < Li <Be   ج(            Be < Li < C < Oأ(  

   o < c < Be < Liد(             Be < c <o < Li  ب(

 حسب الميل االلكتروني كالتالي .....  )𝑁7,     𝑂8,     𝐹9( ترتب العناصر )  73

 F  < N < O ب(                      F  < O <Nأ( 

 O  < N <Fد(                      N  < O <Fج(  

𝑂8   ,𝑂8( ترتب األصناف )   74
2+

      ,𝑂8
2−

 (حسب جهد التأين كالتالي ....

+𝑂2−     O    <  𝑂 2 ب(        −𝑂2+  <    O    <  𝑂 2 أ(  <          

>ج(  𝑂2+      O    <  𝑂 2−        )د 𝑂2+       𝑂 2− <     O  <        

𝑂8   ,𝑂8( ( ترتب األصناف )   75  
+

      ,𝑂8
−

 (حسب الميل االلكتروني  كالتالي ....

+ 𝑂−     O    <  𝑂 ب(        − 𝑂+  <    O    <  𝑂 أ(  <          

>ج(  𝑂+      O    <  𝑂 −        )د 𝑂+       𝑂 − <     O  <        

 ( أكبر العناصر قابلية لفقد االلكترونات أثناء التفاعل هو عنصر ........ 76  

  𝐶𝐿17د(          𝐶𝑆 55 ج(             𝐻𝑒2ب(             𝐹9أ( 

 قابلية الكترونية هو عنصر ........ ( أكبر العناصر 77

  𝐶𝐿17د(          𝐶𝑆 55 ج(             𝐻𝑒2ب(             𝐹9أ( 

 ( أكبر عنصر في السالبية الكهربية ........ 78

  𝐶𝐿17د(          𝐼 53 ج(             𝐵𝑟35ب(             𝐹9أ( 

 ........ ( أقل عنصر في السالبية الكهربية 79

  𝐼53د(          𝐶𝑆 55 ج(             𝐻1ب(             𝐹9أ( 

 ( عناصر المجموعة ....... لها أعلي سالبية كهربية 80

 18د(            17ج(             7ب(              1أ(   

 ....... تساوي السالبية الكهربية لعنصر  𝐴𝐿13( السالبية الكهربية لعنصر   81

 𝑆𝑟38د(           𝑀𝑔12ج(            𝐵𝑒4 ب(                𝐵𝑎56أ(   
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 ف ن صيغة أكسيد العنصر ..... 𝑁𝑠2,𝑁𝑝1 هو  x( إذا كان الترتيب االلكتروني الخارجي  للعنصر 82

 𝑜3  𝑚2د(      𝑜2 𝑚3 ) ج     𝑚𝑜 3ب(                 m oأ(       

 يتساوى عدد االلكترونات في األيون الموجب مع عدد االلكترونات في األيون السالب في ملض ......... ( 83

 د( أ, ب معا           k fج(         Mg𝑓2ب(           Mg oأ(   

 تتميز الفلزات بالخواص  التالية ماعدا .........   84)

 كهرو موجبة أ(  ميلها االلكتروني صغير         ب(خواص  

 ج(  جهد تأينها كبير                  د( نصف قطر ذراتها كبير 

 ( يستخدم عنصر ......في صنع الترانزستور 85

 csد(        seج(           Geب(           Gaا(     

 التوزيع االلكتروني لكل منهما كما هو مبين وماهي الصيغة الكيميائية للمركب الناتج من اتحادهما ؟   X  ,   Y( عنصران86

 Y : - [ Ne ] , 3𝑆2 , 3𝑃4             X :- [ He ] , 2𝑆1   

 y xد(             y 𝑥2ج(                 y  𝑥 2ب(  x 𝑦2   أ(    

,( العناصر 87 𝐶19   𝐴35  , 𝐵36  .......يتحد منها   

  A مع C د(     B  مع Aج(        B مع B ب(           Cمع  Bأ(  
 

 
 ( يتفاعل ........... مع محلول هيدروكسيد البوتاسيوم مكونا ملض وماء  89

 د( أ , ب معا          mg oج(          𝑠𝑜2ب(         SNOأ(  

 ( ال يتفاعل ........ مع حمض الهيدروكلوريك  90

 د( أ , ب معا       ca Oج(        𝑠𝑜2ب(            Zn Oأ( 

 ( يعتبر ........ من األكاسيد القلوية. 91

 د( جميع ما سبق           o  𝑘2ج(            cu oب(         Fe oأ( 

 القاعدية وال يعتبر من األكاسيد القلوية ( يعتبر ................ من األكاسيد 92

 د( جميع ما سبق          Fe oج(          Zn Oب(        ca Oأ( 

 ( تعتمد قوة الحمض اال كسجيني علي عدد الذرات .........في جزئ الحمض .93

 أ( الهيدروجين              ب( األكسجين المرتبطة بذرات الهيدروجين

 ج( األكسجين المرتبطة بذرة الالفلز فقط          د( األكسجين 

 ( حمض األرثوفوسفوريك أقوي من حمض ............ 94

 أ( بيرو كلوريك      ب(  كبريتيك      ج(  النيتريك       د( ارثو سليكونيك 
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 1:1في الصيغة الهيدروكسيلية لحمض .........هي  n:m( نسبة 95

 ب(   ارثو سليكونيك   ج( الكبريتيك     د( البيروكلوريك    أ(األرثوفوسفوريك

 ( حمض األرثوفوسفريك ............. 96

 أ( يحتوي علي ثالث ذرات أكسجين مرتبطة بذرة الفسفور واحدة   

 ب( أضعف من حمض الهيدروكلوريك

 ج( يتفاعل مع أكاسيد الالفلزات مكونا ملض وماء 

 د( جميع ما سبق  

 ......... 𝐻+        ,𝑂−2  ......... قوة التجاذب بين𝑁𝑎+   ,𝑂−2قوة التجاذب بين NaoH( في  97

 ج( =       د( ≥         <ب(           >أ( 

 ( في الشكل المقابل ........... 98

 أليون   −−𝑜أ( يزداد انجذاب  

  +𝐾أليون  −−𝑜ب( يزداد انجذاب  

 +𝐾أليون  −−𝑜ج( تقوي الرابطة بين  

 د( يحدث تأين وينتج حمض
  

 تمثل ذرة الفلز........... M( في الشكل المقابل إذا كانت 99

  +𝐻أليون  −−𝑜أ( يزداد انجذاب  

                       +𝑀أليون   −−𝑜ب( يزداد انجذاب  

 +𝐻أليون  −−𝑜ج( تقوي الرابطة بين  

 يحدث تأين وينتج قلوي د( 

 يساوي ........  [𝐾3co(𝑁𝑂2)6]عدد تأكسد الكوبلت في المتراكب    (100

 -4+          د( 3+         ج( 4ب(           0أ( 

وإليه ف ن قوة  NaOHمن المواد المترددة وعند إضافة محلول  AL(𝑂𝐻)3( هيدروكسيد االلومنيوم 101

,التجاذب بين  𝐴𝐿+3 𝑂  −2  تصبض ......قوة التجاذب بين, 𝐻 +  𝑂−2     

 ج( =         د(  ) أ ( أو ) ب(           <ب(           >أ( 
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المخفف إليه ف ن قوة  HCLمن المواد المترددة وعند إضافة حمض   AL(𝑂𝐻)3( هيدروكسيد االلومنيوم 102

,التجاذب بين  𝐴𝐿+3 𝑂  −2  تصبض ......قوة التجاذب بين, 𝐻 +  𝑂−2     

 ج( =         د(  ) أ ( أو ) ب(           <ب(           >أ( 

 ( عند تأكسد ذرة عنصر ف ن ذلك يكون مصحوب ...... 103

 أ( نقص نصف القطر مع انطالق طاقة حرارية   

 ب( زيادة نصف القطر مع انطالق طاقة حرارية   

 متصاص طاقة حرارية ج( نقص نصف القطر مع ا 

 د( زيادة نصف القطر مع امتصاص طاقة حرارية  

 ( كل مما يأتي يعد عملية أكسدة، عدا ..........104

 أ( االتحاد باألكسجين           ب( فقد الهيدروجين         ج( اكتساب الكترونات             د( زيادة عدد التأكسد  

 ( االختزال هو ..........105

 االتحاد باألكسجين -نقص عدد التأكسد           د -فقد الهيدروجين           ج -فقد الكترونات               ب -أ

 دة عدد تأكسد ذرة فلز في الحالة المفردة الغازية هي عملية ......... ( زيا106

 أ( يصحبها انطالق طاقة حرارية        ب( ال يصحبها انطالق أو امتصاص طاقة حرارية  

 ج( يصحبها امتصاص طاقة حرارية      د( قد يصحبها انطالق أو امتصاص طاقة حرارية  

 لة المفردة الغازية هي عملية ......... ( ( نقص عدد ذرة هالوجين في الحا107

 أ( يصحبها انطالق طاقة حرارية        ب( ال يصحبها انطالق أو امتصاص طاقة حرارية  

 ج( يصحبها امتصاص طاقة حرارية      د( قد يصحبها انطالق أو امتصاص طاقة حرارية  

 ( الهيدروجين عامل مختزل في كل التفاعالت التالية عدا .......... 108

 𝐻2   +   𝐶𝑙2      →       2 HCl     ب( 𝑁2 +      3 𝐻2     →         2 N𝐻3               أ(

  𝐹𝑒2 𝑂3  +      𝐻2        →      2 Fe O     +     𝐻2O د(              Na  +  𝐻2         →         2 NaH2ج( 

 ( كل التفاعالت التالية ال تعتبر تفاعالت أكسدة واختزال عدا........ 109

أ(
∆
→    𝐶𝑎𝐶𝑂3 +  𝐻2𝑂  +𝐶𝑂2     Ca(𝐻𝐶𝑂3)2 

   2NaN𝑂3ب( 
∆
→       2NaN𝑂2   + 𝑂2   

  3𝐻2𝑂   𝐹𝑒2𝑜3 +  ج(
∆
→       2Fe(OH)3 

     + 𝐶𝑂2  Caoد (    
∆
→       𝐶𝑎𝐶𝑂3  

 ( كل التفاعالت التالية تعتبر تفاعالت أكسدة واختزال عدا ......... 110

 أ(
∆
→    2𝑘𝑐𝑙  +3𝑂2     2𝑘𝑐𝑙𝑜3 

   2NaN𝑂3ب( 
∆
→       2NaN𝑂2   + 𝑂2   

  𝑆𝑂3  +  𝑆𝑂2 𝐹𝑒2𝑜3 +ج(
∆
→       2Feso4 

     + 𝐶𝑂2  Mg𝐶𝑜3 +𝐻2𝑂د (    
∆
→      Mg(𝐻𝐶𝑂3)2 
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114- (( C,B,A عنصر وحالتين من حاالت التأكسد لنفس الذرة بدون ترتيب   تمثل ذرة 

 

 

    

               (C  )                             (B                    ) 

                                                                             (A   ) 
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 -أكمل كما يلي :

 𝑆16الشكل............. الذي يمثل ذرة  -1 

𝑆16الشكل ...........الذي يمثل أيون    -2
−

 

𝑆16الشكل ......... الذي يمثل أيون  -3
−2

 

 𝑀𝑛25.........الذي يمثل ذرة  الشكل -4

𝑀𝑛25الشكل ..........الذي يمثل أيون  -5
2+ 

𝑀𝑛25يمثل أيون  الشكل .......الذي -6
3+ 

 كل عنصرفي المركب    التأكسدتأكسداكتب في الجدول التالي عدد  -115

 عدد التأكسد   المركب او المجموعة الذرية  

    𝐻𝑂3N O N H (أ

       
    𝐶6𝐻12𝑂6 O H C (ب

      
 

    𝑁𝑎2𝐶2𝑂4 O C Naج(  

       
     𝐶𝑙2CU Cl Cuد( 

       
     𝑜2pb O Pbه( 

       
     𝐻2𝑂2 O Hو( 

       
𝑂4ز(

−Cl  O CL     

       
𝑂4ح( 

−mn O Mn     

       
𝑂4 ط(

2− Cr O Cr     

      
 

𝐶𝑟2𝑂7ي(  
2−  O Cr     

       
  𝑁𝐻4)2 (𝑆𝑂4)3Ce) O S Ce H Nك( 
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 -أكتب المعادالت الحرارية الدالة علي كل مما يأتي : -116

 Mgجهد التأين لــ   (أ

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

 Seب( جهد التأين الرابع لـ  

 ............................................................................................................................. ........................ 

 −𝑆ج( الميل االلكتروني لـ  

 ............................................................................................................................. ........................ 

 +𝑓𝑒3د( الميل االلكتروني لـ  

 ............................................................................ ......................................................................... 

 بين بالمعادالت الرمزية المتزنة مايلي :  -117

 تفاعل أكسيد السيزيوم مع الماء  (أ

 ............................................................................................................................. ........................ 

 ب( تفاعل خامس أكسيد الفوسفور مع الماء مكونا حمض الفوسفوريك  

..............................................  ....................................................................................................... 

 ج( تفاعل أكسيد الخارصين مع حمض الهيدروكلوريك 

 ......................................................................................................... ............................................ 

 د(  تفاعل أكسيد انتيمون مع حمض الهيدروكلوريك

 ............................................................................................................................. ........................ 

 يروكلوريك مع أكسيد الصوديوم هـ ( تفاعل حمض ب

 ............................................................................................................................. ........................ 

 غنسيوم  و( إمرارغازثالث أكسيد الكبريت في ماء ثم تفاعل مع المحلول الناتج من أكسيد الما

 ............................................................................................................................. ........................ 

 بين ماحدث من أكسدة واختزال في التفاعالت التالية   -118

1. 𝐹2O+O𝐻22NaF+        →+2NaOH     𝐹22 

 ............................................................................................................................. ........................

........................................................................................................... ..........................................

 ....................................................................................................................................................  

2. O+2HF𝐻2        →     2𝐻2+𝐹2O 

 ............................................................................................................................. ........................ 

.......................................................................................................... ........................................... 

 ............................................................................................................................. ........................ 
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1.  

3. 
1

2
𝑂2 ++2𝐶𝑙𝑜2O𝐻2    →     𝐻𝐶𝑙𝑜32 

2.  ............................................................................................................................. ......................

 .. 

.......................................................................................................... ........................................... 

 

 ............................................................................................................................. ........................ 

4-   ClO2 O2+    𝐶𝑙O22 Na    →     Na2O2+       2 

 ............................................................................................................................. ........................ 

.......................................................................................................... ........................................... 

 

5- O𝐻2+       O2+   2   Cl2+   ClO4H   →   ClO3H3 

 ............................................................................................................................. ........................ 

.......................................................................................................... ........................................... 

 ............................................................................................................................. ........................ 

6-   H2𝑂+ S +  𝑆O22KCl+    →     2HCl+       𝐾2𝑆2𝑂3O 

 ................................................................................................................................. .................... 

.............................................................................................................. ....................................... 

 ............................................................................................................................. ........................ 

7-  𝐻2+    2    ( 𝑂𝐻 )2Ca         →O     𝐻2+   2     𝐻2Ca 

 ............................................................................................................................. ........................ 

........................................................................................... .......................................................... 

 ............................................................................................................................. ........................ 

8-    Fe𝐶𝑙3   + 𝐻2 S     →     2 Fe𝐶𝑙2   +    2HCl   +   S2 

 ............................................................................................................................. ........................ 

.................................................................................... ................................................................. 

  

 

 ............................................................................................................................. ........................ 

 

 -القيم المناسبة من الجدول المقابل احسب ما يلي: ب ستخدام  -119

 𝐶𝐿2طول الرابطة في   (أ

 ................................. ................ 

   Ca𝐶𝐿2ب(طول الرابطة في 
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  ....................................................... 

 S  𝑁𝑎2ج( طول الرابطة في   

 .......................................................... 

 S  𝐻2د( طول الرابطة في 

 ........................................................ 

 Na Hهـ( طول الرابطة في 

 ...................................................... 

 

الذرة او 

 األيون 

Na 𝑁𝑎+ Ca 𝐶𝑎2+ H 𝐻− CL 𝐶𝐿− S 𝑆2− 

r(𝐴0) 1.86 0.98 1.97 0.99 0.3 1.54 0.99 1.81  1.04 1.84 

           

   X( إذا كانت القيم التالية تمثل جهود التأين للعنصر 120

 الرابع  الثالث  الثاني   األول   جهد التأين   

قيمتة بـ  

KJ/MOL 

896 1752 14.807 17.948 

 

 Xأستنتج رقم المجموعة التي ينتمي اليها العنصر  (أ

............................................................................. ....................................................................... 

تحتوي ذرتة علي مستويان   Xعنصران متتاليان في نفس المجموعة والعنصر   X,Yب( وإذا علمت ان العنصران 

 -:   Yالرمزية المتزنة أثر كل مما يلي علي أكسيد العنصر بين بالمعادالت  طاقة رئيسيان

 حمض الهيدروكلوريك المخفف  •

   محلول هيدروكسيد الصوديوم  •

.............................................................................................................................. .......................

 ............................................................................................................ ......................................... 

 ماتراه مناسب من بيانات الجدول المقابل    للتغيرات التالية مستخدماH∆احسب قيمة   -121

 الميل االلكتروني 

KJ/MOl   

 جهد التأين الثاني 

 KJ/MOl 

 جهد التأين االول  

KJ/MOl 

 العنصر  

53- 4560 494 Na 

19 1450 742 Mg 

327.8- 3360 1680 F 
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348.7- 2297 1260 CL 

 𝑁𝑎(𝑔)  +  𝐶𝐿(𝑔)  →     𝑁𝑎(𝑔)
+ +  𝐶𝐿(𝑔)

−      (1  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

  𝑀𝑔(𝑔) +  2𝑓(𝑔)  →     𝑀𝑔(𝑔)
2+ +  2𝐹(𝑔)

−              - 2 

 ............................................................................................................................. ........................ 

 

 

 الفهرس 
 رقم الصفحة  الموضوع  

  

  

  

 

 

 

 

 

 




